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LIETUVIAI KATALIKAI 
PRIIMA ŠV. KOMUNIJĄ

J. E. Vyskupas Reinys lankysis 
keturiose vietose

Rytoj bus irt oriškas sekma
dienis Chicagos lietuvių kata
likų gyvenime. Visose Chica
gos lietuvių bažnyčiose bus 
švenčiamas Lietuvos krikšto 
550 metų, sukaktuvės. Tjikstan 
čiams tikinčiųjų mūsų tautie
čių bus sakomi pamokslai a- 
pie tai, kų davė Lietuvai krik
štas. Tūkstančiai lietuvių klau 
sys šv. Mišių ir priims šv. 
Komunijų katalikiškosios Lie
tuvos intencija.

Garbingasis mūsų Svečias 
JE. Vyskupas Reinys rytoj 
dalyvaus keturiose vietose. 
Rytų laikys iškilmingas šv. 
Mišias ir sakys pamokslų šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioj. 3 vai. po pietų bus 

Petro, ir Povilo par. baž

nyčioj, West Pulljnane, 5 vai. 
Visų šventųjų bažnyčioj, o 7:- 
30 vai. vak. Nekalto Prasidėji 
mo bažnyčioj, Brighton Parke. 
Pirmadienio rytų Jo Ekscelen 
ei ja bus Moterų Sųjungos sei
mo atidarymo pamaldose ir 
pamokslų pasakys. Tai bus Gi 
mimo par. bažnyčioj, Marąue 
tte Panke. Pirmadienio vakare 
Svečias bus Aušros Vartų baž 
nyčioj, Westsaidėj.

Vakar vakare Vysk. Reinys 
sakė pamokslų ir davė palai
minimą ŠŠ. Sakramentu Die
vo Apvaizdos bažnyčioj. Gau
singa žmonių minia gėrėjosi 
iškalbingo Lietuvos Vyskupo 
pamokslu. Tos parapijos žmo
nės džiaugėsi gavę progos pa
matyti veiklųjį ganytojų ir 
klausytis jo pamokinimų.

Didvsis Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas, kuris daugiausia nusipelnė, kad 
privesti lietuvių tautų prie šventojo krik
što. 1930 metais viso pasaulio lietuviai 
iškilmingai minėjo Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuves. Šįmet minint Lietu
vos krikšto 560 Duetų sukaktį, Didžiojo 
Vytauto vardas taip pait plačiai ir gar
bingai yra minimas.

Kurdas karys nužudė du Iraku misterius

rau gru naujus 
rusins propagandos

Siekia tuo laimėti pasaulio 
katalikų užuojautą

HENDAYE, Prancūzija,'arba mirštantiesiems milicinin 
rugp. 13. — Valencijos radi- kams teikia paskutinius Sa
kalai andai paskelbė, kad savo' kramentus ir paskiau atgal 
valdomose srityse jie leidžia1 grįžta į nacionalistų pusę. 
katalikų kunigams turėti pri-J Taip pat radikalai skelbia, 
vačias pamaldas ir privačiai kad ateinantį sekmadienį Va- 
eiti savo pareigas. įlencijos valdomose srityse ku-

Užvakar jie vėl paskelbė nigai turės pamaldas savo, ar- 
nuosprendį, kad einančių savoĮba parapijiečių, namuose, ka-

BAGDADAS, Irakas rugp. 
13. — iVakar čia valstybiškai 
palaidotas Irako saugos minis 
teris gen. maj. Bekr Sidki 
paša ir oro ministeris pulk. 
Mohamed Ali Jawad. Vienas 
karys .užvakar juodu nužudė 
nušaudamas. Žmogžudystė į- 
vyko ties Mosulo airdromu, 
už, 220 mylių šiaurvakarų link 
nuo čia. Žmogžudis suimtas. 
Tai karys Abdulah Ibrahim, 
kurdas musulmonas.

Saugos ministeris oro mi
nisterio lydimas lėktuvu vyko 
į Turkijų stebėti turkų kariuo 
menės manievrų ir Mogule

ISPANIJOS BERNIUKAI 
BĖGLIAI BUS SIUNČIAMI

ATGAL
LONDONAS, rugp. 12. — 

Ispanijos 24 berniukai bėg
liai, kuriems, kaip ir dauge
liui kitų baskų vaikų, Anglijo- 
e parūpinta prieglauda, bus 

pasiųsti atgal į Ispanijų, ka
dangi niekas negali jų suval
dyti. Jie su kitais išlaikomi 
Brechfa stovykloje prieglau
doje. Nepaprasti triukšmada
riai ir kitus vaikus jie kursto 
triukšmauti ir nieko neklausy
ti. Išsiveržę iš stovyklos jie 
daužo gyventojų namų langus, 
svaido į žmones plytgalius ir 
akmenis ir net policijai grasi
na. Gyventojai pareiškia, kad 
jie bijo naktimis užmigti, o 
sutemus išeiti laukan.

Anglijos nacionalio komite
to ispanų šelpimui vienas na
rys pareiškia, kad šie nesuval
domi vaikai kriminališkus po
linkius įgiję nuo patrankų šau 
dymų ir šovinių sprogimų 
trenksmo.

Žinovai kitaip aiškina šių 
24 vaikų kriminališkus polin-

sustojo atsilsėti. Jiedu sėdėjo 
ir šnekučiavosi airdromo prie
šakyje, kai žmogžudis karys
iSpasalų pradėjo į jw» Sandy-'^ Jįe’ yra bedjevių k(Mnunj, 

ti. Pulk. Jawad žuvo bandyda ' iSmok3linti ir virtę lauki. 
mas savimi uždengti saugos
ministerį. Tačiau abiem kliu-
vo. : i : ' •

Nužudytųjų lavonai neužil
go čia lėktuvu parvežti.

Gen. Bekr Sidki paša buvo 
Irako diktatorius. Pereitais 
metais jis Irake įvykdė per
versmų ir sudarė naujų vyriau 
sybę. Karalius Ghazi su juo 
rimtai skaitėsi.

pareigas kunigų niekas nepul
tų, neužpuldinėtų ir jiems kliu 
čių nestatytų. Toks darbas, sa 
ko radikalų režimas, būtų nu
sikaltimas ir baustinas.

Šiandien jie padavė pasau
liui dar kitokių žinių. Girdi, iš 
nacionalistų pusės dažnai a- 
teina kunigai į radikalų mili
cininkų pozicijas. Sako, jie šio 
se pozicijose sužeistiesiems,

dangi karo laiku bažnyčios už
darytos.

Vietos stebėtojai pažymi, 
kad radikalų valdomose srity
se bažnyčios De uždarytos, bet 
sudegintos, arba sugriautos.

Valencijos radikalų režimas 
šį kartų griebiasi, ypatingos 
propagandos, kad pelnyti pa
saulio katalikų užuojautų. 
Tai tuščios pastangos.

ITALUS KALTINA UŽ LAI-i 
VO NUSKANDINI

TUNIS, Tunisija rugp. 13. 
— Tunisajos pakraščiuose su 
torpeda nuskandintas ispanų 
radikalų kubilinie laivas Cam 
peador, kuriuo iš sov. Rusijos 
buvo vežama 9,500 tonų benzi 
no radikalams.

ŽYDUKAS NUTEISTAS 
KALĖTI

BERLYNAS, rugp. 13. — 
22 metų amžiaus žydukas pa
kvietė vokietaitę (arijietų) ei
ti su juo į teatrų. Vokietaitė 
nėjo ir apie tai pranešė auto
ritetams.

Nacių teisinas žydukų už tų 
kvietimų nuteisė keturias sa
vaites kalėti.

PRANCŪZAI KOVOJA SU
SUKILĖLIAIS SIRIJOJE
BEIRUTAS, Sirija, rugp. 

13. — Prancūzų lakūnai ir 
motorizuota kariuomenė iš
blaškė buriančiuosius sukilė
lius sirijiečius Sirijos šiaurry 
tinėj dalyje.

Prancūzų kariuomenė šį kar 
tų įsiveržė į aukštesnįjį Jezi-

KINIEČIŲ KARIUOMENĖ reh difltrilct* “ kurdų aut°- 
ŽYGIUOJA TIK NAKTIMIS,“

krikščionių žudymais.
Anot prancūzų autoritetų, 

sukilėliai šį kartų išblaškyti ir 
nemažas jų skaičius nukauta.

Savo keliu policija puolė a- 
rabų nacionalistų sųjungos 

1 vyriausiųjų buveinę Antioche 
jir konfiskavo ten rastus gink
lus ir dokumentus.

NANKINGAS, rugp. 13. — 
Patirta, kad kiniečių kariuo
menė į karo frontus žygiuoja 
tik naktimis. Dienomis judėji
mas, negalimas) dėl japonų la
kūnų veikimo.

Laivoc kapitonas Felix Ga- 
ry ir 28 vyrų įgula išvaduota. 
Kapitonas pasakoja, kad ita
lų karo laivas Saetta sutorpe- 
davęs Campeadorų.

SERGA NEW YORKO 
KARDINOLAS

KATALIKŲ SUVAŽIAVI
MAS CLEVELANDE

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ret

karčiais debesuota; maža tem
peratūros atmaina.

Saulė teka 5:56, leidžia
si 7:51.

CLEVELAND, O., rugp. 13. 
— šį sekmadienį čia įvyks 
Catholic Student ’s Mission 
Crusade metinis suvažiavi - 
mas. Dalyvaus keletas arkivy
skupų ir vyskupų.

VĖL NESUTIKIMAI TARP 
DEMOKRATŲ

Angliška spauda praneša, 
kad tarp III. gubernatoriaus 
Ilomerio ir Chicago demokra
tų vadų užsiliepsnojo nauji 
rimti nesutikimai.

IR ŠANGHAJUJE JAPONAI 
ŠUKELE KARĄ

Vyksta smarkūs apsišaudymai: 
panaudojama artilerija

KINIEČIAI BANDČT UŽBLOKUOTI 

WHANGPOO UPę
&ANGHAJUS, rugp. 13. — menės) saugoja tarptautin 

Japonai su bombomis čia pa- ’ miesto dalį. 
degė kiniečių gyraionųj, mie, Kinie6iai bando užblokuo, 
sto dali. Mastas keliose vie- ^angpoo upę ties miest 
tose įepsnoja kad negajįįų laisvai plaukioti]

japonų karo laivai. Visoki se-' 
nieji laivai skandinami. Kol 
kas darbas nebaigtas, japonai 
neleidžia kiniečiams vesti blo
kados darbo.

ŠANGHAJUS, rugp. 13. — 
Žiniomis iš Nankowo fronto, 
japonai nieku būdu ikišiol ne
gali paimti perėjos kalnuose 
už Nanhowo, kur eina kiniška 
siena. Japonai naudoja bomb
onešius ir tankas, tačiau kinie
čiai tvirtai laikosi savo pozici

ŠANGHAJUS, rugp. 13. — 
Pagaliau japonai ir čia sukėlė 
neoficialų karų prieš kinie
čius.
• Kiniečiai nemano pasiduoti. 
Daug kiniečių kariuomenės 
sutraukta ir dar daugiau vis 
siunčiama. Iš japonų pusės kol 
kas veikia marynai ir jūrinin
kai. ' !

Vyksta atkakli dvikova. Pa
naudojami šautuvai, kulkos
vaidžiai, tankai, gaisrus suke
liančios bombos ir retkarčiais jose
-actilerija. Japonai puola Sda«-..._ . . , .

. . □ v i • • f Patirta, japonai -i tų frontųnnę miesto daų — kiniečių I___.__A_ ,__
gyvenamųjų Čapei dalį.

niais.
Nejaugi patrankų šaudymo 

trenksmai gali nupuldyti tik 
tuos vaikus, o kitų visai ne
liesti? klausia katalikiškas lai
kraštis “Un.iverse”. Aišku, 
kad neu Bedievybė juose yra 
įdiegusi kriminališkus polin-1 
kius, ne kas kitas.

Minėtas ispanų bėglių šelpi- j 
mui komitetas sprendžia, kad 

' jis tuos vaikus gavo nuo Ispa- 
! nijos radikalų, tad radikalams 
I ir grųžins, ne į baskų kraštų, 
j bet į kitas sritis. Anglijos ka- 
I talikų visuomenė priešinga to 
kiam komiteto nusistatymui. 
Sako, kad vaikai turi būti grų 
žinti į tų kraštų, iš kur jie bu 
vo paimti. Gal jie ten ras sa
vo tėvus, arba namiškius ir 
bus išgydyti iŠ tos piktų polin 
kių ligos. Tėvai žino vaistus 
nuo tos rūšies ligų.

Tikrai baisus daiktas. Ispa
nijos radikalai tūkstančius 
vaikų išvedė iš doros kelio.

Japonų karo laivai eilėmis 
nustatyti VVhangpoo upėje, ša 
limais tarptautinės miesto da
lies. Iki šiandien vakaro japo
nai dar nepanaudojo laivų pa 
trankų. Tačiau numatomas ir 
jų pragariškas subaubimas.

(Paskiau pranešta, kad du 
japonų karo laivai pagaliau 

j pradėjo apšaudyti kiniečių gy 
vesnamųjų miesto dalį).

Kiniečių artilerija apšaudo 
užmiestį, kur japonai stengia
si įsitaisyti kariškiems lėktu
vams stotį.

Europos valstybių kariuo-

PENKI STAIGA MIRĖ; SU
IMTA ĮTARIAMA MO

TERIŠKĖ

NEW YORK, rugp. 13. — 
Sunkiai susirgo Jo Emin. kar
dinolas Hayes, New Yorko 
arkivyskupas.

Iš Catskilis kalnų šv. Juo
zapo stovyklos kardinolas am 
bulansu skubotai parvežtas 
čia į Sv. Vincento ligoninę.

Jo Eminencija pradėjus 19- 
32 metais jautėsi nesveikas.

DRAUDŽIA UŽPULDINĖTI 
KUNIGUS

VALENCIJA, Ispanija, ru
gp. 13. — Ispanų radikalų re
žimas šio rugpiūčio mėn. 7. d. 
paskelbė kunigams leidimų tu 
rėti reikalingas, katalikams 
privačias pamaldas.

Vakar gi šis pat režimas pa
skelbė, kad pamaldas turintie
ji, arba Sakramentus teikian
tieji kunigai nebūtų užpuldinė 
jami, arba bet kokios kliūtys 
statomos jų pareigų ėjimui. 
Taa bus skaitomas nusikalti
mas ir numatytos bausmės.

CINCINNATI, O., rugp. 13.
— Penki senyvi vyrai netikė
tai mirę. Policija suėmė Mrs.
Auna Marie Filser Hahn, 31 
m. amž. buvusių Vienos 
gydytojo žmonų. Tas gy
dytoj miręs prieš . aštuone
rius metus. Šiandie ji yra su
situokusi su telegrafini nku 
Pb. Hahn. i i :'

Ši moteriškė įtarta staiga 
mirus Colorado Springs, Co- 
lo., G. Obendoerferui, G7 nt. 
amž. Ji su juo buvo išvykusi aa ®’ 
į Colorado Springs.

Telegraf įninkąs Hahn savo 
namuose rado buteliukų su 
kažkokiais nuodais. Jis pareiš 
kė, kad buteliukas priklauso 
jo žmonai ir įdavė policijai.

Moteriškė gi pareiškia: ‘Ma 
no sųžinė nesuteptų ir tas ma
ne neapoina’. Ji turi 12 m. 
amž. sūnų.

pasiuntė rinktiniaUsių kariuo
menės dalį. Ir tai niekio nega
li laimėti. Kiniečiai gierai įsi
taisę kalnų pašlaičiais ir dau
giausia su kulkosvaidžiais 
triuškina besiveržiančius ja- 
ponus. ,

PEIPINGAS, rugp. 13. —
Peipingo ir Tsientsino srityse 
japonai atnaujino susirėmi
mus su užsilikusiomis kinie
čių karių kompanijomis.

Dideli mūšiai vyksta piet va 
karų link nuo Peipingo šalia 
Liangsiango Mūšių pasekmės 
dar nežinomos.

VYRAS SU ŽMONA RASTI 
NUŠAUTI CHICAGO 

HEIGHTS• i i <3
70 W. 14 gat. namų rūsyje, 

Chicago Heights, pakviesta 
policija rado nušautus T. 
Haiik, 50 m.,, ir jo imonų, 49 
m. amž. Jiedu gyveno kartu 
su savo dukterimi Martha ir 
žentu Shrodes, kurių ; nerasta 
namie.

(Vakare kaimynai girdėjo 
namuose šaudymus ir pakvie
tė policijų. Abiejų galvos per-

Policija susekė, kad šaudy
mai įvykę ne rūsyje, bet vir
šuje. Pastebėta lubose kulkų 
skylės.

Spėjama žmona nužudė vy
rų ir pati persišovė.

GIBRALTARAS, rugp. 13 
— ^Anglijos įsakymu čia uždą 
rytas ispanų nacionalistų kon 
gnlataa.
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lės šv. Kazimiero Vienuolyne

Teko patirti ir dienraštyje “Drauge” 
jau buvo nekart* rašyta, kad Moterų Sų
junga yra viena gyviausių iš visų mūsų or- 
ganizac.jų. Jos kuopos narės parapijose dar
buojasi ne tik savo organizacijai, bet pare
mia kiekvienų svarbesnį religinį ir tautinį 
reikalų. Nieks, tur būt, pėra girdėjęs, kad 
Moterų Sąjuugos kuopa būt atsisakius pa
remti v lepų ar kitų svarbų reikalų.

Tiesa, dažnai išgirstame ir apie esamus 
trūkumus. Bet kur tų trūkumų nėra. Jų vi
sur raudame. Dėl to šeiniai tam ir kviečiami, 
kad esamus trūkumus, kiek galima mažinti.. 
Taip pat girdime, kad organizacijoj aatne- 
niąkuinąi -įsigyvena. Sis reiškinys nėra džiu
ginantis. Asmeniškumai išardo stipriausias 
organizacijas. Dėl to reiktų pasirūpinti, kad 
šis seimas tų blogų reiškinį iš pačių šaknų 
išrautų. Ir pasiseks, jei atsiras tikro npro 
tai padaryti. Linkime Moterų Sųjungos šei
riui geriausio pasisekimo išrišti visus opiuo
sius ir sunkiuosius klausimus, linkime atgai
vinti organizacijoje lietuviško ir krikščioniš-

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet ko vieningumo dvasių ir uždegti Amerikos 
įgpiūčio 15 dienų, būtent rytoj, įvyksta gra lietuvaitėse* dar daugiau pasiryžimo dirbti

JfiZUI IR MARIJAI DfiKINGA TAUTA

Rytoj Švč. Marijos Dangun 
Eknimo šventėje Čikagos lie
tuviai savo gražiose bažny
čiose eis prie Dievo Stalo — 
šventai pasistiprinti ir padė
koti Jėzui ir Marijai už di
delę šv. Krikšto malonę, su
triktų tautai prieš 550 metų. 

Las šventas dėkingumo ak-

rbinga dalis tos prakilniau 
sios organizacijos, kokia ka 
da nors buvo, kurių Pats Jė 
2us Kri'tus įsteigė; tai šve
ntos Bažnyčios dukra, kun 
džiaugiasi gerai daryifcma 
tui realizavimas skaitlingiau 
siose sielose prakilniausių 
žmonįšieumo idealų; tai ga PO SVIETĄ PASIDAtRIŪS

ios ir reikšmingos iškilmės Šv. Kazimiero 
ienuolyne. Prie įspūdingų ceremonijų visa 

eilė lietuvaičių išsižadės pasaulio ir savo 
gyveninių paves Išganytojui. Kadangi tas ce
remonijas atliks ir pamokslų sakys J. E.

YSKUPAS M. REINYS, ryt diena Šv. Ka- 
aiiniero vienuolyne pasidaro dar reikšmin- 
gesnū.

Netrukus jau bus 30 metų kai įsisteigė 
ftv. Kazimiero vienuolynas. Savo dideliu pa
siaukojimu ir nepaprastu kruopštumu ir su

manumu Seserys Kazimierietės savo vienuo- 
lynų sulyginamai trumpu laiku išaugino į 

g didelę ir labai naudingų įstaigų. Jų veiki
amas apima ne tik Amerikos lietuvių gyve- 
... mmų, persikėlė ir į Lietuvų su centru gųrsių- 
.,jame Pažaislio vienuolyne.

Seselės Kazimierietės savo vadovauja
momis mokyklomis parapijose įr akademi
jomis Chicagoj ir Newtone ne tik kad prisi
dėjo prie tikybinio Amerikos lietuvių sustip- 

* Fėjjmo, bet, kaipo lietuvaitės, ir tautybės 
'palaikymo atžvilgiu svarbų vaidmenį suvai- 
' lino. lr Lietuva ir Amerikos patrijotiškoji 

4 lietuvių visuomenė joms dėl to yra labai 
‘ dėkinga.

šia proga dar vienų dalykų norime pa- 
4 stebėti. Rytoj keturios žymios Seserys Ka

zimierietės mini dvidešimts penkių metų su- 
fvkakfj kai padarė įžadus. Tomis jubiliautėmis 

yra: sesuo M. Skolaa^ika, sesuo M. Antouia, 
sesuo M. Gertrūda ir sesuo M. Magdalena 
Tai vienos iš pirmųjų seselių pionierių, ku
rioms teko daug vargelio pakelti ir darbuo- 
tis tokiose sąlygose, kuriose galėjo darbuo
tis tik tokios asmenybės, kurios viskų gali 
pakaitį dėl Kristaus ir savo tautos gerovės.

Atskirai norime tarti pagarbos žodį se- 
Mleį M. Skolastitoū, kuri visas sąvo jėgas 
•ir sveikatų yra padėjusi, kad kelti lietuvių 

r menų. Ji geriausia mūsų teatro režisorė, ku
ri Akademijoj pastatė visų eilę veikalų ir 
jais Žavėjo lietuvių publikų. Ji muaikė pe
dagogė, davusi mums gerų pianistų if su- 

*’ kūrusi šimtuose jaunuolių troškimų siekti 
muzikos aukštumų. Ji ir literatė, išvertusi 
mūsų kalbon ne vienų dramos veikalų ir ųri- 
gintl.ų parašiusi. Reiktų pasirūpinti išleisti
jos kūrinius į atskirų knygų.

Daug kų būtų galima pasakyti ir apie 
•' kitas jubilijantes, kurių nuopelnai taip pat ‘ 
Lyra dideli. . ’ ,. ;
ų ..Sveikiname jas visas ir linkime joms

dar ilgai gyventi ir dar daug padirbėti ir 
Iheyo garbei ir savo mylimos tautos gerovei.

Moterų Sųjungos Seimas

Pirmadienį prasideda Moterų Sųjungos 
♦ūmas. Jis įvyksta Chicagoj. Chicagos lie
tuvi ų katalikų visuomenė nuoširdžiai pa
kreikiu s rinktines lietuvaites, suvažiavusias 
tartis vienintelės centralinės lietuvių moterų 
organizacijos Amerikoj reikalais. Girdisi, 

id seimas bus labai gausingas. Savo gau-
‘ tingumu jis bus rekordinis. Tai reiškia, kad 
’Mbterų Cųjungos veikimas gyvėja, kad su»L 

ravimas ja didėja. Bravol Taip ir rei-
Ida.

ALRK Moterų Sųjunga dar sulygina
mai tebėra jauna. Bet ji gražiai išaugo ir 

raportų, skelbiamų “Moterų Dirvoj”, ma
tyti, kad ir medžiagiškai ji neblogai laikosi. 
Ji yra legalizuota visose valstybėse, kur vei
kia bent kiek didesnis jos kuopų ir narių 

• įkaičius. Tai duoda narėms patikrinimų, kad
organizacija yra tvarkoje.

tas turėtų būti su entuzijąz- liūgas Evfcngtlijos dėsnių įs1- 
mu atliktas. Bot jeigu kur to kūnijimus, tai Dievo Kara 
eutnziazmo iš daugelio prie- lystės piov.'ncija.
Žasoių ir pritrūktų — užstos 
jį kuopilniausial gilus, tylus 
tikinčiųjų supratimas, kad 
Lietuvai “didelius daiktus pa 
darė Tas, Kuris galingas y- 
ra” (Marijos žodžiai).

Ki iksui' i iškas tautos var
das yra toks aukštas, kad va 
rgiai ar yra tauta,' kuri jį bu 
tų pilnai užsitarnavusi: mūsų 
Lietuvių Tauta lenktyniuoja 
su kitomis, siekdama tos gar

šv. Krikšto vertė aiškiai i ^ės. 
matėsi, kuomet palygini jį bu) Prisimint t mi Lietuvos Kri- 
pagcitizmu. Žmogus be Sv,i Užlų, įvykusį 1387 metais, pa 
krikšto, tai menkas žemės va-Į gerbk im :r atmintį to mūsų 
balulis — kovojantis su pa- tautos didvyrio — tikrai kri

visiems tiems kilniems idealams, kuriems jų 
rganizacija yra įsteigta.

šaulio priešingumais, kaskart 
pasiduodantis tai vėl kelian 
tis maištų, kol netekęs kūno 
gyvybės krinta į sužinos iš
metinėjimų ir kitų kančių be
dugnę: silpnas gyvenime, be
jėgis po mirties, nelaimingiau 
sias sutvėrimas.

Žmogus pakrikštytas — tai 
numylėtas Dievo vaikelis, ku
rį gyvenimo kovose Pats Ga
lingiausias globoja; Kuris, 
kad ir suklumpa — yra ke 
liamos; Kuris su viltimi ar
tinasi prie mirties kaipo prie 
laimingo užbaigimo savo var
gų ir persikėlimo į geresnį 
gyvenimų.

Tauta be šv. Krikšto tai 
banda kad ir ne gyvulių, bet 

-Niekur nėra tokios neapykantos, iaip'k“rU;‘> aauriau ž’«^

Bendras Neapykantos Frontas

“Darbininkas” teisingai pastebi, kad 
Amerikoje eina smarki raudonųjų propagan
da, kad jei taip vadinamieji lojalistai - radi
kalai laimės civilinį Ispanijos karų, tai bū- 
siųs tikras demokratijos laimėjimas. Tačiau 
visai kitokios nuomonės yra tie, kurie savo 
akimis matė Ispanijos radikalų žygius ir iš
tyrė jų ideologijų. Štai Clevelande einąs 
laikraštis “Cleveland Plain Dealer” išsiuntė 
Ispanijon savo specialų korespondentų Wil- 
lįamų F. MqJ)ewnottę, kurs pabuvojo Bar- 
celonoj ir Valencijoj ir gerai prisižiūrėjo 
raudonųjų politikai. McDermott pastebėjo, 
kąd radikalų tarpe vyrauja ne tik nesantai
ka, bet ir griežta kits kitam neapykanta, 
nes jie, nors skelbiasi bendrafrontie&ais, pri 
sitaiko priešginingų, visai nesuderinamų 
žiūrų. Štai kų jis sako;

tarp Ispanijos trockjstų ir komunistų. Jau 
tūkstančiai žmonių buvo nukauta ir ištisi 
miettai ir kaimai sunaikinti dėl nesiliaujan
čių kautynių tarp trockjstų, komunistų ii 
anarkistų, nežiūrint to fakto, kad visos trys 
partijos kovoja prieš Franco. Tos grupės 
taip tarp savęs nesutinka, kad jei Valenci
jos vyriausybė laimėtų karų, tai komunistai 
įsteigtų tokių diktatorystę, prieš kurių Ru
pija atrodytų kaip koks ekonominių impe
rialistų rojus. VaJencijoje nieks nė neužsi
mena apie demokratijų”.

N t'kiek netenka tiems žodžiams stebėtis, 
jei p: įsiminsime pastarųjų laikų įvykius so
vietų Rusijoje. Žinome, koks griežtas skili
mas tarp komunistų tenai vyksta. Iš vienos 
pusės Trockis, kurs sakosi prisilaikąs Leni
no mokslo ir atstavaujųs grynąjį komuniz
mą, iš kitos Stalinas, kurio diktatoriška va
lia yra visiems privalus įstatymas. Jei Troc
kis nesnaudžia Meksikoj, taį galima be ap
sirikimo teigti, kad jo šalininkai nesnaudžia 
Ispanijoj, kur yra lygūs šansai visiems pa
sipešt!. Čia tilę minima komunistai, trockjs- 
tai ir anarkistai, o kur dar kiti bendro f ron 
to dalyviai! Juk ten sugarmėjo ir socialis
tai, ir socialrevoliucionieriai, ir visokio plau
ko socialistai, ir laisvamaniai, ir šiap jau 
žiopliai, kuriuoe gudriai pavaryta agitacija 
įtraukė į komunistų tinklų. Bet tie visi na
bagėliai vargu beturi progos pasirodyti su 
savo “demokratinėmis” nuomonėmis. Nieks 
į juos ten dėmesio nekreipia. Laimingi, jei 
gauna ponaus komunistams rankų pabu
čiuoti. Tai vienintelė jų teisė ir privilegija, 
kurios komunistai niekam dar nėra užgin- 
«yję- I t

besielgiančių gyvūnų, besiva 
dovaujanti puikybe, godulye- 
te, pavydu ir kerštu. 

Krikščioniška tauta tai ga-

Krikšto Sukaktuvių Minėjimas

Švenčiame Lietuvos krikšto 550 metų 
jubiliejų. Tiksliausias ir įspūdingiausias to 
juhiliejaus minėjimas, tai grynai religinis 
minėjimas. Praėjusį antradienį Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioj, Chicagoj, buvo iškilmin
gos pamaldos, suruoštos krikšto minėjimui. 
Buvome laimingi, kad šv. Mišias pontifika- 
vo J. E. Vyskupas M. Reinys, kad jis ir 
pamokslų tai iškilmei pritaikintų pasakė.

štai, rytoj, labai reikšmingoj Šv. Pane 
lės šventėj, Chicagos lietuviai renkasi į sa
vo parapijų bažnyčias, kad išklausyti šv, 
Mišių prieš 550 metus apkrikštytos katali-

Šiandien pirmiausia ant 
savo delno padėsiu jums, ta- 
vorščiai, iš “Panevėžio Bal
so” A. Plukiečio pasakėčių 
apie gegutę;

Gegutė žvirblį susitikus, 
Kuris iš miesto, atplezdeno, 
Paklausė jo, kas ten išgirst

(pavyko,
Kų apie mus miestiečiai kal- 

(ba, mano.
— Apie lakštingalų kų sako!

kščioniško kunigaikščio Vy- — O, visas miestą® apie jų tik
tauto Didžiojo — kuris dau 
ginusia pasidarbavo, kad Lie 
tuva įėjo i krikščioniškų tau
tų šeimų. Jis jaunystėj paži 
no Kristų, įtikėjo Jam ir ap
sikrikštijo ir krikščionišką 
šeimų sukūlė.

Jis, krikščioniškai atleisda
mas padarytas žaizdas prika
lbino galingąjį giminaitį Lie 
tuvos valdovų Jėgailų priimti 
krikštų ir tautų pakrikštyti, 
jis drąsiai kovoja su ištvir
kusių krikščionių blogumais, 
jis galingai stiprina Lietuvos 
bažnyčią, duodamas jai daug 
teisių ir medžiagos plėstis.

Pradėta prieš 550 metų Lie
tuvių krikščioniškas gyveni 
mas tesitęsia ir tetobulėja a 
mžinai.

Valio, Dievo garbintojai 
lietuviai 1 jį] r/

Kun. M. Urbonavičius, M.I.C.

LIETUVOJE GAIVINAMI TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Senovėje lietuviai turėjo 
daug savo šokių ir juos mėg
davo šokti, bet paskutinių lai
kų modernizmas tautinius šo
kius nustelbė. Daugiausia da
bar tautinius šokius šoka se
nieji. Jaunesnioji karta, užsi
krėtusi modernizmu, šitų gra
žų žaismų yra pamiršusi.

Kūno Kultūros Rūmai susi
rūpino tautinius šokies atgai
vinti. Tam tikslui aukštuo
siuose kūno kultūros kursuose 
atidarytas tautinių šokių se
minaras. Gaivindami tautinius 
šokius Kūno Kultūros Rūmai 
pirmiausia ėmėsi rinkti iš 
iandiea juos, stilizuoti ir tai- 
cyti žaismui. Taip moderni
zuotus, stilizuotus ir net su
būrus jiems pritaikintų muzi- 
<ą, Kūno Kultūros Rūmai per 
paruoštus mokytojus įr orga- 
nksacijas, nori juos grųžinti 
vėl į liaudį.

Kūno Kultūros Rūmuose 
tautinių šokių jau tiek pra
mokta, kad pradėta išeiti į

“Novakai, Novakai imkitės 
darbo, tegul juo mato visas 
pasaulis.”

Šveicarijoj daug yra žmo
nių turinčių Durango pravar
des. Viena gazieta ragina l)u- 
rangus taip pat užvesti susi- 
vienymą.

Gal duosite kuris įnešimų 
užvesti “Prof. Kampininko 
tavorščių susivienymą”, Di
delis būtų susivienymaa!

(šneka!t
— O apie vieversį!—Ir pusė

(miesto!
— O apie genį!...—Šen bei ten

(girdėtis...
— Na, o sakyk, kų pratę jie

(apie mane kalbėti!!
— Apie tave!.,. O, nežinau.

(Kalbų tu nepaliesta.
— Apie mane jie tyli! Koks

(nedėkingumas. 
Už tai atkeršysiu, manęs jie 

(nebgirdės jau...
Apie mane jie nekalba... Tad 

(ūmai
Asai pati apie save kalbėsiu!

Ar manot, kad pas mus nėr 
tokių gegučių!

Ancė Benagė anų dien su
sirgo drugiu. Guli lovoj 
dreba. Pašauktas daktaras j 
klausia:

— Kai kūnų krečia, ar ir 
dantys kalena!

— Nežinau daktare, — at
sakė Ancė, — nes dantys pa
dėti ant komodės.

J

Pro atdarą langą vakar už

girdau savo kaimynus besi
ginčijant. Vyra® moteriai dre
bia:

— Jei tu mokėtum geriau 
virti, tai galėtumėm suseivin- 
ti daugiau pinigų!

— A, koks tu smart! — at
šovė moteris, — o jei tu mo
kėtum sedvinti, tai galėtumėm 
pasisamdyti virėją!

viešus pasirodymus. Tų pasi
rodymų tikslas tautinius šo
kius išpopuliarinti, sudominti 
visuomenę. Kadangi tautiniai 
šokiai yra glaudžiai susiję su 
tautodaile, tai propaguojant 
juos, kartu propaguojami ir 
tų tautodailė, tautiški drabu
žiai, ir tautodailė, tautiški dra 
bužiai. Prie tautinių šokių 
propagavimo nemaža priside
da ir organizacijos.

Birželio pabaigoje Kauno į- 
vykusiame didžiajame “Jau- 
niosįos Lietuvos dešimtmečio 
sąskrydyje dalyvavo keli šim
tai porų tautinių šokių šokėjų. 
Šokėjai buvo apsirengę tauti
niais rūbais. Kadangi šokėjai 
(vyrai ir mergaitės) buvo su
važiavę iš įvairių Lietuvos 
vietų, todėl jų tautiniai rūbai 
buvo skirtingi. Tokia marga 
šokėjų minia nepaprastai suža 
vėjo žiūrovus ir susilaukė o- 
vacijų, plojimų žymiai dau
giau negu kitų programos da
lykų dalyviai. Tautinių šokių

Čekoslovakijoj labai daug 
yra žmonių, turinčių Novak 
pravardes; 1928 m. vienas bi
tininkas Novak sumislijo su
organizuoti Novakų susivieny- 
mų, kuris šiandie jau turi 
daug narių, leidžia savo ga- 
zietų “Novakų Kronika” ir 
Praboje žada pasistatyti klu
bą. Jie turi net savo himną, 
kurį parašė Novakas ir su
komponavo kitas Novakas, i- 
liustravo trečias Novakas ir

Kraun Point apsiženiję 
Džimis Sukvaraba su Meime 
Sucacl# i-aųt. Rytojaus susipy
ko. Meimė pagriebus telefoną 
šaukia savo draugę Zuzę Pa- 
šnibždienę:

— Alo, Zuz! Būk gera, pa
prašyk savo vyro, kad jis pa
telefonuotų maniškiui demui 
ir paklaustų kur yra mano 
enkečis. Paskui tegul vyras) 
tau pasako, o tu man pate
lefonuosi ir pasakysi. Orait!

išleido ketvirtas Novakas: Gudbai.

žokėjai pašoko tris šokius: ke
purinę, tryptinį ir kalvelį.

Renkant tautinius šokius, 
pasirenkama gyvesni, tinka
mesni lietuvio dvasiai, kurio 
yra ne kaip muziejinis ekspo
natas, bet turi praktiškos rei
kšmės. Liaudyje yra gana 
daug kolektyvinių žaidimų. 
Jie taip pat kartu su šokiais 
renkami ir rūpinamasi juos 
atgaivinti. Tautiniais šokiais 
ir žaidimais retai kuri tauta 
taip pasižymi, kaip mūsiškė. 
Lietuvių tautiniais šokiais ir 
žaidimais nei užsienis domisi. 
Todėl jie, kaip būdinga seno
vės tradicija ir gražus žais
mas, turi vėl iš naujo plačiai 
atgyti. O tam jau padaryta 
gera pradžia.

Priežodžiai

Visi nori mokėti, liet ne vi
si nori mokytis.

Laikas yra brangesnis už 
pinigų.

Neleisk tuščiomis laiko, jei 
nori būti laimingas.

Laikas yra visa, ko iš jo tik 
panorėsi.

Nežinia, kurioje valandoje 
laukia tavęs mirtis.

Niekais leidžiančių laiką vi
sur pilna, nejaugi jūs pasiry
žę jų skaičių didinti.

kiškos I i etų vos intencija. Visi tautiečiai yra 
raginami ta pačia intencija priimti šv. Ko
muniją. Be abejojimo, kunigai klebonai ir 
jų vikarai savo pamoksluose pažymės - šio 
jubiliejaus reikštnę.

Dr. A. Bacevičius

Pranešama, kad šiomis dienomis mirė 
dr. Antanas Bacevičius, gyvenęs Elizabeth,
N, J, Mirė sulaukęs 70 metų amžiaus.

Nors vakaruose dr. Bacevičiaus vardas 
nedaug kam buvo žinomas, tačiau matome terano veikėjo.

reikalo apie velionį vieną kitą žodį parašyti.
Velionis pirmoje vietoje rimtas gydy

tojas. Be to, jis buvo nuoširdus lietuvis, rė
męs mūsų tautinį sąjūdį. Savo jaunose die
nose ATeikė, kiek jam sąlygos leido, su auš
rininkais.

dinos žodžius rašantis yra sutikęs dr. 
Bacevičių Palangoj 1926 metais. Čia jis tu
rėjo savo namu* ir su šeftna gyveno keletą 
metų. Pažinau jį kaipo gerą lietuvį, gerą 
gydytoją, atsidavusį savo profesijai, visada 

j pasirengusį patarnauti žmonėms.
Amerikos lietuviai neteko dar vieno ve-

Neleisk tuščiom laiko, nes 
tai yra medžiaga, įš kurioe y- 
ra išaustas tavo gyvenimas.

Nutrūkęs audime siūlas ga
dina audimo išvaizdą, praleis
ta veltui valanda silpnina 
žmogaus garbę.

Praleistas turt&s vėl galima 
įgyti darbštumu, netikusi 
sveikata vaistais ir dieta, ne- 
fumaudotas laikas dingsta am
žinai. I
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Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Prieš šimtą- ir penkias
dešimts metų, žemė, ant ku
rios dabar Chicago stovi, pi
rkdavosi tik po vienį centą 
už akelį. Suprask, visa žemė, 
ant kurios dabar Chicago sto 
vi, buvo tik keliolikos dole
rių '.ei tės. Žiūrėk, ką padarė 
tokis trumpas laikas!

i

— Germanai jau nuo se 
niau karšia arklieną. Bet šiuo 
kart da daugiau jos sunau
doti ketina. Iki šiol tik apie 
porą šimtų tūkstančių arklių 
kasmet suvalgydavo. Dabar 
sako, nors bent du kart tiek 
reikėtų. Ne dėl to, žinoma, 
kad ai kliena jau tokia skani 
būtų, o tik dėl to, kad ger
manai ir da kartą apie ką tai 
galvoja... Ir, ot, mokosi misti 
tuo, ką kiti bridijasi, bile tik

savo atsiekti. Ar išlaimės, ar 
ir vėl pralaimės, tai jų daly
kas. Kas rūpi mums, tai pa
moka. Kas mes! Tik nykštu
kai. O betgi norėtum viską 
laimėti be mažiausio nemalo
numo. Kaip tik nors biskelį 
ne taip, surinkam, kai vai
kai; elgiamės kai didžiausi ne 
išmanėliai. Tegul, sakysim, 
lietuviams kas arklienos pa
siūlytų, kad Vilnių atsiimti! 
Tik tada paaiškėtų, kiek tik
rų tėvynainių esama. Gra&oji Lietuva-.* 1) neseniai pastatyti Vytau to Didžiojo Muziejaus rūmai (kairėje), 2) gražioji Zarasų ežeringoji apylinkė, kuri sužavi ne vieną 

Europos turistą.

t

- - Bitė gali pažinti ne tik 
savo avilio visas bites, bet ir 
kaimynes. Apie šimtas tūks
tančių artimesnių pažinčių bi
tei, tai tik paprastas dalykas.

— Pašėlusiai greitai Ame
rikos italai gyvenimo priešą-

Didis Išpardavimas
Kainos

Galutinai Sumažintos 

Ant

REFRIGERATORIU
Peoples Krautuvėse

Užbaigimui sezono, Peoples Krautuvės turi išparduoti 
didį staką puikiausių refrigeratorių specialiai sumažin
tomis kainomis nuo 20% iki 40%.

kin gyliuoja! Iki neseniai ly- 
sdavo tamsiausvon priemies
čio lūšnelėm Bažnyčion nėjo. 
Prie jokių draugysčių nelin
ko. Nieko neskaitė. Vaikų mo 
kyklon neleido. Politika neį- 
domavo. Dirbo darbus, visų 
apleistus. Betas kuris įsidrą 
sino rankon pintinę dmęs, ba
nanus pardavinėti.

Tik, žiūrėk, kas dedas nū
dien! Gražiausi miesto rūmai 
italui nepergeri. Bažnyčion 
eina. Vaikus mokyklon siun
čia. Ir, kam teko italukus mo
kyti, aiba su jais kartu mo
kytis, žino, kaip sunku fau 
jais lenktyniuoti. Begalo ga
būs. Tik apie bile darbus ir 
uždarbius italas daugiau ne
kalba. Pramonėje pirmi. Net 
ir žydas pakaušį pakąso, ita
lą biznyje susidūręs. O ką 
jau L sakyti politikoje! Su
kasi, it, rodos, būtų jų. Ne
būt nieko ypatingo, jei atei
nančiuose prezidento rinki
muose, New Yorko LėGard-.a, 
ar kokis kitas jam panašus, 
tos gaibės ranką ištiestų.

Ve kame dalykas. Iki šiol 
vien airius visur susitikda
vom. Ar darbe, ar biznyje, nr 
politikoj, ar bažnyčioj — vi
sur teko palinguoti airiui. Jis 
gi, suprantama, savo padėtį 
puikinv.siai išnaudoti mokėjo. 
Nuduodavo viršžmogiu esąs, 
kuomet pamatydavo nedrąsų 
lietuvi ateinant.

Da už kelių metų airį ita
las, xi nebus išlenkęs, tai 
nors bent turės jį pusėtinai 
nuilsinęs. Ne aiiys, o tik ita
las Amerikos taukuose varty
sis.

O kur du niaunas, trečiam

vis pat ogiau raivytis. Nesnau- 
skit, lietuviai!

— Pelkių levas kol jaunas 
ir miklus, apart gyvo kume
liuko, kito užkandžio nekan
da. Nusenęs ir jis nuo senų 
grybų muses laižo ir gerai 
būna. Senatvė ir gyvulį pro
to išmokina. Ko reikėtų, jei 
senais gimtum, o jaunaiš mi
rtum !

— Pasak lietuvių kalbos 
žinovų, reikėtų sakyti plytinė, 
o ne plytnyčia. Už tat nesiba
rsim. Nors, tiesą pasakius, 
plytnyčia skamba skardžiau 
nž plytinę. Tai, vienok, ne’š- 
kenčiam nepastebėję, kaip ne
praktiški Lietuvos mokslini
nkai kartais esti! Jeigu pa
prasta Lietuvos plytnyčia jau 
turi būti tik plytinė, tai kaip 
išgalės joje dabartiniai Lietu
vos “ponai” neužtrokštif...
Baisi pažanga! Lietuvos “po
naip dirbs “plytinėse!” Pa 
negirdėtas duetas.

— Neseniai teko būti New 
York c itr lužįeiiti episkopatų 
bažnyčion. Episkopalai, kai 
žinoma, savo pamaldose ma
žai kuo skiriasi nuo mūs. Tai
gi. 1.1 ginai pietuose praside
da iirFios. ‘Ir, aiškus dalykas, 
viskas anglų kalboje. Nežiū 
nnt į tai, vos trys žmonės 
bažnyčioje. Kai kam išsižiūri, 
kad betuvių giesmės ir pa
mokslai ypač jaunimą iš lie
tuvių bažnyčių lauk stumia 
Kaip lik priešingai. Ne lie
tuvių, o tik anglų kalba. Be 
lietuvių kalbos, lietuvių baž
nyčiose pasiliks tik tušti suo
lai ir tvankus oras.

SUSIORGANIZAVO LIET. IMPORTO 
BENDROVE

Kurį laiką' Amerikos lietu
viai mažesniais kiekiais im
portavo Lietuvos produktus. 
Paprastai, ką nors dirbant 
mažu mastu neapsimoka. Tai
gi ir mūsiškieims importas ne
apsimokėjo. Vienok jie to ne
paisė, nes tai darė daugiau 
patriotiniais sumetimais, o ne 
dėl biznio.

Tuo pat metu, nors žymiai 
vėliau pradėję, Lietuvos im
porto ėmėsi ir viena kita a- 
merikoniškų bendrovių. Kai 
pasirodė, kad Lietuvos pro
duktai yra geri, o čia dar ri
nkoj atsirado mėsų trūku
mas, tos amerikoniškos fir
mos tinė spausti Lietuvos ga
mintojus, reikalaudami dau
giau produktų.. Radęs savo 
produktams didesnių pirkėjų, 
“Maistas” nebenorėjo paten
kinti mažesnių užsakymų, nes 
ištikrųjų jam jie ir neapsi
mokėjo. Tuo tarpu, atėjus va
sarai, Lietuvos ūkininkai su-' 
mažino ir žaliavos pristaty
mą. Dėlto “Maistas” sustojo

tu , “Tilka”, “Sodyba” ii 
k. santykiai jau užmegsti-, 
Tuo tarpu Amlitas jau turi 
pardavimui lietuviško svies
to (statinaitėfcnis), įvairių rū
šių saldainių, tikro Lietuvos 
bičių medaus, angliškai - lie
tuviškų (Herlito) žodynu Ko

ndrą tašką, kuris abiem pu
sėm būtų palankus.

Jau pernai, kai minist. pik.
P. Žadeikis ir gen. konsulas
J. Budrys tarėsi su “Mais- i *“’*““* '**''*. ’ “'CZ**'*. x .ndensuoto pieno. Yra atėję
to direkcija dėl importo ii. . . , . ,. , .... , taipgi bateliams ir padamsAmeriką išvystymo, “Mais-
tas” pareiškė pageidavimą, 
kad Amerikos lietuviai im
portu imtųsi organizuotai rū
pintis. Tas pageidavimas A- 
■merikoj rado pritarimo, bet 
praktiškai klausimas ilgokai 
nebuvo išspręstas. Tik šį pa 
vasarį imtasi konkretaus da
rbo, kurio pasėkoj New Yor
ke susiorganizavo rimta lie
tuvių importo bendrovė, var
du: AMLIT COMPANY, Ine. 
Organizatoriai darbo ėmėsi 
atsargiai, bandydami apseiti 
mažiausiomis išlaidomis, kad 
importuojamos prekės varto
tojam apseitų pigiausiai.

Kadangi bendrovė nusists- 
tė užsimti urmo (Wholesale) 
prekyba, tai jai teks daugiau
sia reikalų turėti tik su pre- 
kvbininkais - biznieriais. Be-

odos pavyzdžiai, visoki odi
niai rankų išdirbiniai ir t L 
Bendrovės raštinė yra: 132 
Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Jos vedėju yra Kazys P. Vil
niškis.

Taigi nuo šiol Amerikos 
lietuviai nuolatiniai galės gau 
ti lietuviškų gaminių kasdie
niniam vartojimui ir Už pri 
einamą kainą, o ne kaip ko
kią retenybę, už kurią praei
tyj tekdavo daug permokėti 
Ir reikia džiaugtis, kad tie 
gaminiai mus pasieks per sa 
vus žmones — lietuvišką ben 
drovę. Sveikiname ją, linkė
dami pasisekimo ir pažade 
darni savo kooperaciją.

K. Paulius

priiminėk,, mažesnius užsek y- nįrov- nori BugU
Nelaiminga Viengenčio 

Mirtis

Nauji refrigeratoriai 
verti iki $126.00 
Parsiduoda 
tik po $g^50 
ir aukščiau

Pilnai pernaujinti 
refrigeratoriai 
turinti ilgą garanciją 
parsiduoda 
Nuo .50 ir aukščiau

RINKTYNĖS MINTYS I 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškis

Rugpiūčio 14-ta Diena

valia aprūpina visus jo rei
kalavimus. — H. O. Bunner.

Yra platus pasirinkimas visų gerųjų išdirbysčių. 
General Motors, Frigidaire, Westinghouse, Sparton, 
Crosley, Grunow,' Norge, Gibson ir kitų.
Didelė nuolaida už seną refrigeratorių mainant ant naujo

Lengvus Išmokėjimai iki 3-jų motų

rURNITURE
I ANUFACTUBINi eoi NY(

2536 W. 63rd Street
M. T. Kezes, vedėjas

4183 Archer Avenue
J. Nakrošis, vedėjas

mus iš Amerikos, nes jis ne
bepajėgė išpildyti ir anksčiau 
sutartų kvotų.

Amerikos lietuviai, kaip 
importeriai taip ir vartotojai,

Ji nori, todėl, turėti gerų sa
ntykių su visais, kas tik pa
rodys gerą valią ir prisidė! 
prie jos veiklos plėtimo. To
dėl bendrovės administracija

ėmė reikšti nepasitenkinimą, numato, kad po metų, kai bu.*>
kad “Maistas” juos pavedė 
svetimųjų globai ir aptarna-

suvestos apyskaitos ir jos pa 
rodys pelno, visiems pirkė-

vimui. Grynai patriotinėm jams bus išdalinti bonusai,
svarstyklėm reikalą sveriant, 
tas lietuvių nepasitenkinimas 
pilnai pateisinamas. Bet biz
nyje sentimentalumas dažnai 
laikomas vienu iš mažiau rei
kšmingų elementų. Tačiau

proporcingi jų padarytai apy
vartai su bendrove. Taigi iš
eina, kad ir pirkėjai bus Am- 
iit Co., Ine. pelno dalininku L

Tuo tarpu bendrovė bando 
užmegsti ryšius su Lietuvos

PHILADELPHIA, PA. 
Jauną, vos 30 metų amžiaus 
mūsų viengentį Kazį Rimki 
ištiko didelė nelaimė: rugpiū
čio 2 d. automobilio nelaimė 
tapo mirtinai sužeistas, o rug- 
piūčio 3 d. atsisveikina i 
šiuo pasauliu. Palaidota^ 
Mount Mariah’o kapinėse.

Velionis paliko 3moną Zu 
zaną, tėvus, J. Ir Z. Rimkų 
ir sesę vienuolę - pranciškiet,, 
Mariją - Konstanciją.

Kasys Vidikauski
šiuo atveju bandyta rasti be- gamintojais. Su “Pienocent-

“Teisusis žydės lyg palmė, 
tarps kaip Libano kedras. Į- 
sodinti Viešpaties namuose 
jie žydės mūsų Dievo namų 
prieangiuose”. — Psalm. XCT, 
13, 14.

Vėjas, kurs pučia niekad 
negali užmušti medžio, kurį 
Dievas pasodina; jis pučia į 
rytus, jis pučia į vakarus ir 
jautrūs lapai maža poilsio 
turi, bet kuris vėjas, kurs 
pučia, yra geriausias.

Medis, kurį Dievas pasodi
na suleidžia šaknis giliau, an
ga vis aukščiau, išskečia ša 
kas plačiau, nes Dievo gera

Jis “žydės kaip palmė, ta
rps kaip Libano kedras”. A- 
pie nedoruosius Išganytojas 
buvo ką tik anksčiau pasa
kęs, “Kuomet nusidėjėliai že
lia kaip žolė ir apsireiškia 
viw, kurie daro neteisybę, tai 
tik tam, kad pražūtų amži 
nai” (Psalm. XCI, 8). Jie že
lia kaip žolė, “kuri. šiandien 
yra, o rytoj metama į kros
nį“. (Sv. Mato VT, 30). Koks 
skirtumas randasi tarp žolės 
silpnumo ir likimo ir Libane 
palmės ir kedro. Jie visad 
žaliuojanti. Kaip puikiai, kaip 
tvirtai, kaip dideliai jie au
ga. Kaip stiprus ir aukštas 
yra kedras. Kaip tiesi ir di- 
denybiška ir aukšta yra pal
mė. “Įsodinti Viešpaties na
muose jie žydės mūsų Dievo 
narnų prieangiuose. Dar ir 
gausioje senatvėje jie tarps” 
(Psalm. KOI, 14, 15).

LIETUVKKAS PIKNIKAS - 
IŠVAŽIAVIMAS

pagerbimui
TEISĖJO JONO T. ZURIO

Sekmad., Rugpin 15 d., 1937

Rugp. 11 d. Pasaulio Atpii 
kėjo kapuose pašventinta 
gražus paminklas mūsų 
gi nčio Alberto Kleinoto, kiS
ris vasario 6 d. tapo sulL ; 
sužeistas, o 10 d. to pat mė 
nėšio mirė. '

Paminklą pastatė jo moti 
na Agota Kleinot - Raguii<-

H

RYAN’S MIŠKUOSE, 87th IR WESTERN AVR
rengia

Lietuvių Demokratų Lyga Cook Apskrities

9-ll-12-13-15tos Wardos Deru. Kliubai, HumboldtPk. 
Lith. Dem. Kliubas ir Northwest Side Lith. Dem. Kliubas. 
Bus: Šokiai prie geros orkestros — lenktynės, žaidimai, 
artistai, Dainininkų grupės, Basebolės lošimas, Užkan
džiai, Gėrimai ir daug kitų dovanų.

Kviečia KOMISIJA.

Dėka tarpininkavimui 
Barūno ir P. Jeneliūno, pas 
kiaušiu laiku vietinė Šv. Jur 
gio dr-ja Lietuvos Muziejų 
paaukavo antspaudą jau n 
begy vuojančios Šv. Juoze p> 
to Vyskupo dr-jos ir tos pe 
draugijos šarfą, dvi ša i k 
savosios --- Šv. Jurgio dr-j n 
konstituciją, mokesčių kn - 
lę ir įvairius paliūdymus
koletą blankų rašymui. Pet 
ras Jeneliūnas paaukojo pa 
ve:kslą jau nebegyvuojančioj 
kareiviškos “Lietuvos Gvar
dija Amerikoje” dr-jos. K V

'U
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PRANCŪZKAPIAI LIETUVOJE

j«4uvcje iki šiol daugiau- pylimu «« yra palaidoti per 
buvo žinomi tik švedka- mūšį žuvę Napoleono kaliai, 

i. Jų nusėta daugelyje Lie- Tie supilti pylimai žmonių 
oa vietų. vadinami prancimkap'ais.
)»har, minint Napoleono žy' A ,inks, |aukuim<, yrB kv. 

per tietuvo 125 metų eu- fU viwikm,s i
tlt, visuos? Lietuvos kam- ka|taljimai8; vienur lfkžt;i 
«**• pradėta kruopščia. U(l) ki,„je
pti Napoleono ar jo karių gr&ijai ,.,„og„u8P— 9* kojos Imtų. 2monėa sako, kad
Itenos apskr., 'I imragnų (aį Napoleono karių paliki- 
9Ž., 5 klm. nuo Tauragnų nKUSj prietaringąjį tiki, 
•telio, prie pat giliausio ^1 tai piktųjų dvaeių darbas, 
įtuvoje 1 auragnų ežero y- že!nė dar buvusi nešvęsta, 
nedidelis Stūeių kaimas. IŠ >u dideIia 8einia/.
USų labai kalnuotas Uee uiniag vieQ.
tas kelias veda j didelį Sei- praneūzkapių lau-Bį* kaimų, viso apie 2 — ^uose kariasi ūtdai. Greit iiki- 
llm. Aprašomoji vieta į1", pjudai nugalės visas kliūtis, 

I tas tarpas tarp Stučių ir kalnų viršukalnu, paliks dir- 
ties, kur žmonės kalba bama žemė, o tuo pačiu išnyks

Vytauto Didžiojo universiteto Kaune fizi kos-ebemijos instituto rūmai, 
žioje vietoje ant Aleksoto kalno.

Jie stovi gra-

šeštadienis, rugp. 14 d., 1937

ENTRA!
Čikagos Vyčių Aps

kritis rengia J. E. Vys
kupui M. Reiniui pir
madieny, 9 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. sve
tainėj priėmimų. Norin
tieji dalyvauti prašomi 
rezervuoti sau vietas

LIETUVIAI DAKTARAI

daug palaidotų Napole- 
karių. Tas žemės plotas 

aringas tuo, kad čia kalnas

ir prancūzkapiai ženklai. 
Artimiausioje ateityje ne

tik šiuos, bet ir kitus prancūz- 
manoma

virt *□* v*’
ie kalno. Nėra nė 100 meti ų manoina pakasinėti.
fesnės vietos. Čia, žiūrėk, i j^aĮ v>gį prancūzkapiai bus iš 
kštas, smailas kalnelis, o už tirti> T^tuvog istorija ir ar. 
lių žingsnių giliausias skar-
i, slėnis. Dėl to ir kelias iš 

ų į Seimatį labai vingiuor;
o tas nuostabus žemės pa- 

ršiaus nelygumas stebina ne 
retų praeivj, bet ir netoli

as

cbeologija, be abejo, pratur
tėsi vienu kitu svarbiu faktu 
iš Lietuvos praeities.

Vyriausia ieškotojų ir sekė
jų savybė yra ištvermė, ta lan- 

apylinkės gyventojus.; jgtvermė, kuri yra užsis- 
žemėe paviršiaus nelygu- pyrjmo, duktė ir atkaklumo se
žemė nedirbama, dirbama 
kur tik nuolaidesnį kalnų 

o kitkas'— pušynai.
dnelių viršukalnėse daug 

IT matyti (da<bar jau gero
ji apgriauti) supilti apskri- 
a pylimai, ant kurių auga, 

amžiaus nuo bendro 
, eglės, pušya Žmonės 
kad šiuose kalnelių vir- 
lėse supiltuose pylimuo- 

t guli palaidoti Napoleono 
iriai. Dar prieš didįjį karų 
nonės mėgo tuos supiltus py 
nu8 pakasinėti, padraskyti 
- rasdavę visokių ginklų, ar
iu pasagų, žmonių kaulų, 
sveik visi tie pylimai yra 
fcugiau ar niažiau apdrasky- 
, nes viduryje turi įdubimus. 
Negalima žmonėms netikėti,

palaidota kažkas yra, o
Ulės sako, kad šiuoee skar- 
i<«e ir kalnuose buvęs di- 
is Napoleono karių susirė- 

lii i.is su rusais ir kad kalnų

šuo. Claude

Kas ilgų lai'ių iešmų dro
žia, tam šuo kepenį nuneša.

— Šaukiama proga niekad 
neateina.

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kaliu m nepapnuo*! icmoet Ko- 

J-fcybe ir kainomis sumušam 
visus sandžliusi

RAKANDAI 
GARANTUOTI!

Rakandai parlorlnm, valgomiem, 
nik'Kanihin kambariam, porttam... 
Bledni ir turtingi ras DIDELI 
PAsIRINKLMĄl Cariniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų — Dlvonal, eiratoa, elektrikl- 
nės lrdaunčs, radios, skalbyklos 
— viokas. NeuisHikėkit iki paty.« 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1741-43 

Street
Tel. BOULEVARD 1751

1707, taipgi 
West 47th

AMERICA’S 
LEADER AT

pf>6/)AK 
8Ia»ES

Aušros Vartų par. kle
bonijoj Canal 8079 ar
ba “Drauge” Canal 77- 
90.

Priežodžiai
Daug įmonių, stovinčių sta 

mbjų vietų pryšakyje, kopė 
į jos pamaži, su tvirtu tikslu.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Lietuvoje Pradėtas 
Statyti Didžiausios 
Pabaltėje Klinikos

Liepos iiičn. pabaigoje, Kan 
ne, Eivten’ų gatvėje įvyko V 
D. Universiteto klinikų rū
mų kertinio akmens pašven 
tiimno iškilmės. Iškilmėse dn 
’.yvavo Ministeris pirmininką-, ’ 
J. Tūbelis, susisiekimo mini ' 
steris Stanišauskas, švietimo 
ministeris Tonkūnas, viee 
ministeris Indrišiūnas, bur- 
mistras Merkys, daug profe
sorių ir kitų svečių. Šventi
nimo apeigas atliko Arkivys 
kūpąs Metropolitas J. Skvi 
rėčkas.

1 Iškilmių metu buvo paša 
kyta daug kalbų, o rangovai 
Gudinskas ir Ilgovskis ta pro

Fondui paaukojo džiausiąs pastatas ne tik Lio- 
tuvoje, bet ir visoje Pabaltė
je. Prie šios klinikos statybos 
dirbs a^e 1000 darbininkų.

Tsb

ga Ginklų 
1000 litų.

Naujų klinikų sklypas ūži 
ma 12 lie., ant kurio ir yra 
statomas klinikų korpusas, t. 
y. 6 namai. Centrinis klinikų 
namas I us 7 aukštų. Pagal 
sutartį klinikų statyba iki 
stogų turės būti pastatyta iki 
gruodžio mėnesio. Tai bus di
■■■■*■ ■■■■■■■■■■■ ^a.. ■

j Kunigai* Ojrėtų—įsig7ti]
j Vyskupo Petro Pranclš-j 
" kaus Bučio, M.I.C. para-j 

šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapy knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
'anatra. a.'

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos; kasdien nuo 9 iki 19. 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANaI 0583

LIETUVIAI ADVOKATAI

GERKIT TIKnEI,» ALŲ

glmbrosia
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. ,

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Res. UKMLOUK <240Biznio Telefanas BOULEVARD 717B

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 

. DENEMARK, INC.... TEN JO S VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
• H .

Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

TaL CANaI 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
▼«J.: 2~t ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANaI 0408

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
KasHieu išskyrus seredų, 

sekmadienį susitarus. 
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6886

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Tročiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Rea.:
84£6 W. 69 St

LIETUVIAI DAKTARAI V

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
{Jtarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

814, So. Halsted 8V, Chicago 
Pautai., Bered. ir Subpt. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

|| Telephone: BOUIevard 2800

‘ JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

Tei. ore. REPublic 7tee 
UelrMe Park S20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road 
aotrad., k.tvtrlad. U senktadienlai, 
»-l» v. ryta: 1-1 p. p.; «-» v. v. 

Šeštadieniais nuo Sv. r, Ūki 1 p. p 
161 Broaduay 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniai! Ir trečiadieniai! nuo 

10 v. r. Iki t vai. vakaro
Šeštadieniais nuo 2 v. iki t v V. 

Sekmadienini a pagal nutartie!

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Rea Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road

Vai. 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

8uha.toms Ciceroj 
144S So. 4>th Ct

3B

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčioa 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonai CANaI 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1612 
Rea. TeL Republic 5047

TaL LAFayetta 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

feL Calumet 5974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant a«k 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CTnCAGfa, ILL.

ĮVAIBŪS DAKTARAI

Offiaa Houro
2 to 4 and ! to 8 P. M. 

8unday b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and 8UBGE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanBua

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Tetof. PROspect 1930

TaL Offica Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motaru ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
•arpadnmia

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois TaL HBMlock 6111 
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po plet ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais Ir Šeštadieniais 

pagral sutarti

TsL BOUIevard 7041

DR. G. Z. VEZEL’IS
- DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pairai aptarti

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
6107

DR. CHARLES SEGAL
0T18AS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL

Telefonas lDDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis aso 10 iki Ik 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 6:80 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IH 0HBUBGA8

4631 So. Ashland Avė. 
TaL TAHda 0994 

Ras.: TaL PLA«* 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
K 4 TIK 8UGRĮ8O 

U
Menlrlnoe Mokslo Seimo, Atlantic City 

PrakUkuoJa .0 metų 
Rrnmatlnnae ir Mrdlee Uigoa 

Jo Specialybė
Valandoe 11-lt A. M., 1-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija KIS So. tAth Avi
Tel. Cicero

Ofleae 4SS0 W«wt ISth Street
 Cicero. III.

TaL OANal 6181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—8 Ir 7—8 

Seredomis* ir Nedfil. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Office Phone Res. aad Offiee
PROspect 1028 2369 8. Leavitt St
VaL »-4 pp. ir 1-9 vak. OANal OTM

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR*KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago- 

NsdAllom Ir Treaiadieniaki
------------±BL 5I±21

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TaL LAFaysMs 8016

VALAND08:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadiensis ir Sekmadieniais 
pairsi sutartį.

DR. A. J, BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel

Residencljos TeL
nia 0036

erly 8S44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—1 p. as. 

Resideneija
8989 8o. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal sutartį

TaL OANa’ 0287
Rea. PROspect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDTTOJA8 IR CHIRURGAS*

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet

I iki 8 vaL vakaru

Chicagos lietuvių iv. KryMaus li
goniai, kaip Jų pripailno American 
Medical Aasodatioa ir American 
Oollege of Snrgeoas, yra Ola-u A 
rflšlee. Tai yra, ankičianai Ameri
kos medlkaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos Ugoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69tk SA. 
tai. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

k 5 dSd’4*-.’ i' 'aaolribfc'
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Metinis Piknikas Loheckis, M. Dapkienė, K 
Barauskas, J. Juzėnas, J. Lau
cius, U. Milkentienė, A. ir r'- 
Juška, J. BarškaitLs, £>r., A.

KENOSHA. — Rytoj, Šv.
Onos ^draugija 12 vai. vidur 
dienj rengia metinį pikniką' ir P. Lukoševičius, J. Vyš- 
AVasliingtono parke. Pikniką- niauskas, J. ir Dom. Valen- 
vimo vieta bus prie VVash-1 tinavičius, A. Kraujalis, Dom.
iugion rd. ir 2Uth avė. 

Piknikas turėjo įvykti rug
piūčio 8 d., tačiau lietus pa-

Kasiulienė, A. Šimanauskienė, 
P. Arleckienė, K. Kučauskas 
V. Kalašinskas, A. KereckL,

kenkė. Tai atkeltas į šį sek- A. ir K. Zaleckiai, M. Krau-
madienį.

Piknikavimo vieta tikrai
graži. Įvairūs parko žaluroy- Vanagas, P. Pliutas, V. Ali
nai teikia gaivinančio bei ma- šauskas, A. Petruševičius, J. 
lonaus ir sveiko oro. ' Linkevičius ir šeimyna, P. Pi

Rengimo komisija: Pet. Pi
lipavičienė ir Elz. Ališauskio 
nė su savo pagelbininkėmis 

i rūpino, kad piknikas bu-
bpusua pramogomis ir kad

Pabūtų patenkinti. 
^^®Wsus Kenoėos ir apylinkės

lietuvius nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti. Komisija

PADĖKA. Širdingai dėko
ju gerb. Jonui Drukteniui už 
atlikimu gero plumberio dar
kę — įdėjtfną klebonijon ge
sini o pečiuko, kurslabai bu
vo reikalingas. K. A K. 

A'tnaujiiiimui Aukos
šv. Petro bažnyčios vidaus 

atnaujinimui aukojo sekan 
čiai: $50.00 Vincentas Kar
čiauskas ; po $10.00: K. Mat- 
cevič, J. ir J. Wutzen, K. 
Lukauskas; $6.00: J. ir O.

litauskas, S. ir Dom. Ališau
skas, A. ir S. Malcevičius, A. 
ir O. Barauskas, A Beitas, 
1. Venskienė, M. (Baradinskie- 
nė, O. Baradinskaitė, J. Ba- 
radinsk&s, K. Šimauskis, Sr., 
K. Šimauskis, Jr., K. Mela
gius, J. Daukšas, A. Jonikis, 
B. Valauskaitė, P. Meldažius, 
T. Šumskaitė, P. Šlekys, S. 
Laurynaitis, A. Mockus, A. 
Boradica, V. Juzėnas, S. Pe
tį ose vičius, A. Žutautas, J. 
ir L. Šaulys, J. Klevickis, J. 
ir P. Pilipavičius; po $4.00: 
R. Gibienė; po $3.00: L. Barš- 
kaitytė, K. Klevickis; po $2.- 
50: Elzb., Marg. ir Ona Ši- 
manskaitės; po $2.00: P. Gra
bauskas, S. Buika, T. Kirki is, 
P. Gibas, A. Gibas, P. Velič
kienė, J. Šaulys; po $1.00: J.

Grabauskai; po $5.00: P. Pet- Grabauskaitė, J. Kasputis, M. 
kus, V. Mandravickas, J. Ka- Į Gibaitė, M. Meldažienč, M. 
valiauskas, K. Stulgaitis, A. i Rokas.

*r*fM »t n H n i l«4. *4 *

t

Tėmykite šią vie

tą dėl didelių 

bargenų 

ROOSEVELT 

FURNITURE 

KOJOS 

2310 West 

Roosevelt Road 

Ateinančią 

Savaitę

jalytė, V. Milkentas, V. ir O. 
Jakutis, A. Vitkauskienė, P.

Didžiojo Žemaičių plento statybos darbai: per miškus, per pelkes, per kalnus ir upes 
auga naujas tiesus plentas, kuris jungs Kauną su Klaipėdos uostu.

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestem Avė., Chicago

Akulonienė, Gapshas, Kūpi- . 
čienė, Šinkūnienė, Evaskienė, 
Japapavičienė, Kliškasienė, 
Goštautienė, Jonas Mekovetz, 
Prietelis, Gaudešienė.

Po 50c — Karnelienė, No- 
vaekienė ir Gut&shienė 25«.

BAYONNE, N. J.

Per A. Kiverienę: Kneižių 
šeima $5.00.

Kazimieras Mickevičius — 
$5.00.

M. Vyšniauskienė — $2.00. 
Po $1.00 — A. Keverienė, A. 
Keviras, B. Pareigienė, M. ii 
J. Bockis, Kazimiera Micke
vičienė, Antoinette Bockis, P. 
A. Klimas, U. Milwid, S. Lat- 
tozas, B. Milwid, J. Morkū
nas, Ona Juremtienė, K. Ša
nkus, L Adomavičienė, Zyg- 
liauskienė.

PENNSYLVANIA

Juzė Lazauskienė iš Scran 
ton, Pa. $4.00.

Per Kulinskienę: Po $1.00 
A. Kulinskienė, Jonas Ku-

linskutis, J. Kalinskienė.
Per Prancišką Vitkauskas 

iš Pittsburgh: Pranė Vitkau
skienė $2.50.

Po $1.00 — Mar. Kačins
kienė, Barbora Jiešmantienė, 
Ona Vitkauskienė, B. Žalimie 
nė, Levas Žalimas, B. Žali 
'.niūtė, K. Žalimas.

Po 50c —- Ona Locaitienė. 

(Bus daugiau)

KELIONEI Į LIETUVĄ

BALTA . ,
LAIVYNAS

.▼uolatlnla auslslekltnae

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgg, 8 ved t Jų) 

Laivų Iflplauklmal 16 New Yorko

DROTTNINGHOLM — rugp. 26
GRIPSMOLM---------- rugsėjo 4
KVNG8H0LM-----------ruga. 14
DROTTNINGHOLM — rūgs. 23

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės Ir kalnoraėClo. 
Gaunama nemokamai pas vlaua 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Are., Chicago

dien lando spausti ir “mažus 
dalykėlius”. Kaip nuo taksų 
apsigint;

1. Kiekvienas taksų mokė
tojas kai gauna vadinamą 
“Schedule Blank”, turi ją 
išpildyt ir parodyt, kad jo 
nejudamas turtas yra jau se
nas ir be vertės.

2. Jeigu turi biznį, jis turi 
parodyt, kad jo vadinami “fi- 
xtures”, arba stockas, kokį 
jis turi, yra labai mažos ver
tės, arba be vertės.

3. Gavus taksų biląi ir ma
nant, kad ji yra perdidelė. 
galite kreiptis į “Board of 
Appeals” ir reikalauti, kad 
taksai būtų sumažinti. _

4. Jei patraukia į teismą, 
reikia stoti prieš teisėją ir 
parodyti, kad taksai yra per- 
dideli. Teisėjas juos sumažins.

KLAUSIMAS: Važiuojant 
gatvėkariu prie vieno kryžke- 
lio į gatvėkarį atsimušė tro- 
kas ir mane sužeidė. Nors už 
poros dienų galėjau eit į da
rbą, bet pečiai vis tik skau
dėjo. Nuėjus į gatvėkariu ko
mpaniją davė išpildyt blanką 
ir paklausė, kiek aš noriu už 
padarytą nuostolį. Pareikala
vau $35. Žinoma, pasirašiau 
ant tos blankos, manydamas, 
kad ji atsiųs čekį. Po 3 mė
nesių, nesulaukdamas čekio, 
vėl nuėjau į gatvėkariu kom
paniją. Tada man pasakė, kad 
kompanija nieko neturi ben
dro; liepė reikalauti iš troko, 
kuris atsimušė į gatvėkarį.
Ką turiu daryt?

atsakymas: Jfl9 padu. AUKOS KOPLYČIAI [LIEPOS IR RUGP.
ti faktai advokate - • • .RflENESIUOSE

to, nes didelės kompanijos, 
visada lošia tokius ‘geimius’.

moka C5 nuoš., o 28 bilijonai 
dol. juaomo turto moka tik 
15 nucš. Judom&s turtas vi
sados lengva paslėpt, pav., 
stockas, inorgičiai, gold bond, 
pinigai, nuomų aktai (lease). 
“Personai property” yra au
tomobiliai įvairūs laivai, gat- 
vėkariai, bus&i, gelžkeliai; vi
sus tuos dalykus yra laba5 
sunku takšnoti. Pirmiau tak- 
savimo mašina nespausdavo 
už mažas taksų bilas, bet ka
dangi pinigai turėjo būt su
kelti ir kadangi ji dėdavo 
didelius taksus ant nežudo
mo turto, gi mokėtojai nepa
tenkinti, nes negali panešti 
taksų sunkenybės, taigi šian-

Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūną ir dvasią 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

«■■■■■■■■■■■■
REUMATIZMAS I 

SAUSGELE ;
Nealkankyklte savęs akaus- * 

mals: Reumatizmu, Sauagėle, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėėlun- _ 
gi u — raumenų sunkumu: nes ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy- g 
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. ■

CAPSICO COMPOUND mos- ■ 
tis lengvai prašalina vi riminė- g 
tas ligas: mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina SOc, per _ 
paštą 66c, arba dvi už $1.06. • 
Knyga: "iALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

Just i n Kulis “
8259 80. HALSTED 8T. B 

Chicago, HL a
«■■■■■■■■■■■

Tamsta išpildei aplikaciją, 
reikalavai $35 už padarytą 
nuostolį ir sakai ant jos pa
sirašei. Reiškia, pats sau duo
bę išsikasei. Gali skūst gat- 
vėkarių kompaniją, bet ne 
.langiau kai už $35. Užvedi
mas bylos kainuos biskį dau
giau kai $35. Rodos, jums bu
vo aišku, jog turėjote užvest 
bylą ir prieš gatvėkariu ko
mpaniją ir troko savininką, 
arba prieš vieną jų. Bet toji 
aplikacija ir pasirašymas pa
kenkė. Panašiuose atsitiki
muose visados pirm pasira
šant ant kokių blankų, reikia 
atsikreipti prie savo advoka
to. ,

KLAUSIMAS: Ar yra Il
linois valstijoj įstatymai, kad 
galėtų priversti piliečius mo
kėt už nejudinamą turtą (per
sonai property). Per kelis me
tus nebuvo spaudžiama, bet 
šiandien žmonės traukiami į 
teismą ir priverčiami mokėt. 
Ar taip įstatymai leidžia?

ATŠAKI MAS: Pastatytas 
labai didelis ir. nemalonus 
klausimas. Bet reikia atsaky
ti, kadangi tas paliečia daug 
žmonių.

Illinois konstitucija duoda 
galę legislatfiros vadinamam 
“taxing bodies” sukelt lėšų 
užlaikymui valdiškos mašinos. 
Tas “taktavimo kūnas” turi 
teisę taksuot judotną ir neju- 
domą tuilą. Pavyzdžiui, Cook 
County judomas turtas yra 
vertės .apie 28 bilijonus, o ne- 
judomas turtas tiktai 10 bi
lijonų. Bet 10 bilijonų dol. 
vadinamų Real Estate taksų

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja 
Savo Visiems Geradariams

CHICAOO, ILLINOIS - J. Norbutienė, Harbačiau-

Marąuette Park Rėmėjų bu- 
nco party — $13. (XX

B. Kavaliauskienė — $8.00.
Aleksandras Rokas $60.00.
Po $5.00 — Kazys Puzera, 

Liudvikas Skrickus, T. Kali
nauskas, Jonas Puišis, O. B. 
iš Cicero; Marė Janušaitienė 
$4.00.

Po $1.00 — Pranas Kuizi
nas, Gasiūnas, Julijona Bal
sienė ir JOnas ir Filomena 
Smilingiai.

Rožė Lekavičienė ir Ieva 
Jokubauskienė aukojo po $100 
arnotams.

CICERO, ILL.
Per A. Valančių aukojo — 

Petras Taur&zas $1.00, Ber- 
tašienė $1.00, Elzbieta Bra
zauskienė $1.00, Stanislovas 
Galvydis $1.00. Smulkių aukų 
vienas doleris.

P. P. iš Kenosha — $5.00.
Liudvika Misienė iš Cleve- 

land, Ohio — $2.00.
Melrose Parko Šv. Onos ir 

šv. Jono draugijos $87.40.
Juozas Šiušis iš St. Louis 

— $20.00. • ... 
ELIZABETH, N. Y.

Per J. Norbntienę Po $5.00

skienė.
Po $2.00 — Monika Paval- 

kienė ir A. Karvojus.
Po $1.00 — Antanina Jar- 

kflnienė, Kakštienė, Paulaus
kienė, Kluckininkiene, Stim- 
brienė, E. Matuzas, Kačonie- 
nč, Barčus, S. Krezonis, M. 
Kunutienė, M. Gedminienė, 
l*ransketienė, Kirvelevičienė, 
Savonis, Ryrangūnas, Kalei- 
n ik i e nė, Savickienė, Bnvienė, 
Šaislavienė, E. Kaconienė, Ma 
laskevičienė, Butkienė, Bru
žinskienė, Šiandienė, Victoria 
Stutz, Kameliūtė, Dičkienė, 
Jurgaitienė, P. Kirvelevičins,

FOR 
I T C H I N G 

S K I N
ima.Ar kenčiate 1 įdegimų, arte od- Ūtf J

Nekenti kiti Žemo per 80 
metu gelbijo įmonėms. Pa- 

tibi rimai.
spuogas ir Kitokius odos 
negalavinlufl. Pirk Žemo 
iiandien! Visuose aptiako- 
se. 35c, 50c, 81.00.žemo

f O r SmnI R TAT lON S

ly'ls

Night and Morning
D44 aklų pavargusių nno Haulėa,
Vė)o ar Dulkių, vartokite kelto to
lus Murinę: Palengvina nu vargia 
alaa akla.
•augus Kūdikiams Ir Suaugusiems 
Visose Valatln4ee.

Write for Free Boolc

"A •* Cw»*«rt 4yw" MURINĘ COM PANY t’ifįf.o

TIRED* WORN OUT*

NO AMBITION
H O W many 

women ar* 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out *ith peri- 
odic wcaknezs and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tsb- 
l«s relieve peri- 
odic pains ana dis-

comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie Peiliams of Dansille, 

Illinois, says. MI had no ambition 
and was terribly nerroas. Your Tab- 
lets belped my periodą and built me 
up.” Try tbem neit month.

TABIE1B

BAKING 
POVVDERI

' Šame Price Todai^

125 ounces 254

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šį naują Salad 

Dressing. Nauju būdu iš-
t

plaktas, padarytas iš geriau, 
šių medžiagų.

MIRACLE V/HIP CONTAUS MORE— 
FAR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENTSI

Gerkit ir Reikalaukit
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CICERO UEIUViy ŽINIOS
Liet Namų Savininkų klū- 

bo susirinkimas įvyks antra
dienio vakare, rugpiūčio 17 
d., parap. svetainėj. Į susi- 
rihkimų žadėjo atsilankyti 
Cook County Civic Ckmne.il 
pirmininkas. Bus paaiškinta, 
kaip apsieiti su aukštais mo
kesčiais. Kai kurie pataria, 
nemokėti aukštų vandens ta
ksų. Lenkų apgyvento j vie
toj politikieriai papigino va
ndenį net $1,000 į mėnesį, nes 
lenkai moka organizuotai di
rbti. Gi mes, lietuviai, esame 
susiskaldę į kelias grupes ir 
tarp savęs kovojam. Rap

Praeitų šeštadienį palaido
ta a. a. Zalkienė - Cloverienė. 
Velionė buvo viena seniausių 
Ciceros gyventojų.

Lietuvių Namų Savininkų 
klflbo piknikas įvyks rugpiū- 
čio 22 d., Visi kviečiami at
silankyti.

Juozas Lapinskas išlydėtas 1 
J. Motekaičio į Mercy ligoni
nę, Manistee, Mich., praeitų 
se’-’n.odienį iš B. and O. sto
ties. Kas dar nori suteikti 
jam kokių finansinę pagalbų, 
gali pasiųsti į Mercy ligoninę, 
Manistee, Mich.

Metinis Išvažiavimas

Valio, Ciceros lietuviams! 
Jie pasirodė skaitlingiau
siai J. E. vyskupo M. Reinio 
bankiete.

Teko girdėti, kad telšiškių 
klubo pirmininkė jau grįžo 
i*ato stogų.

BRIGHTON PARK. — Dr 
ja Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 rugpiūčio 15 d. rengias 
važiuoti į John Ūso daržų, 
prie Kean avė. i" S2 gat. Bos 
gera muzika ir kiekvienas tu
rės progos gauti dovanų pi
nigais $3.00.

Kviečiami visi draugijos 
nariai ir svečiai pasimatyti 
sekmadienį. Pradžia 12 vai. 
dienų.

Komisija ir Valdyba

KVIEČIAME VISUS
-i-

A.R.D. PIKNIKĄ
SEKMAD., RUGPIŪČIO-AUG 15 D.

PRIE MARQUETTE PARKO - CALIFORNIA AVĖ. 
Pelnas Akademijos Statymo Turėsite progą pasilinksminti
Fondui Pradžia 1:00 vai. « ir laimėti gražių dovanų

LAUKSIME VISŲ S.K.A. RĖMĖJOS

PROGRESS
KRAUTUVĖ

DABAR SKELBIA DIDĮ
Rugpiūčio Mėnesio

Išpardavimą
SIŪLOMA GRAŽIOS PREKES 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJl

u „r....

Į Soldiers Field. J. A. V. kariuomenėš tanka iš Fort 
Knox, Ky., atgabenta į Chicago Soldiers Eield, kur šiandie 
ir rytoj bus militarė diena Chicago Charter Jubilee paminė
jimui. Publika kviečiama dalyvauti tame paminėjime.

Marquette Parko 
Lietuviai Rengiasi 
Prie Lietuvių De
mokratų dienos

Praeitam 13 Wardo Lietu
vių Demokratų klubo sus-me 
daug kalbėta apie piknikų, 
kuris įvyks rugpiūčio 15 d. 
Ryans Woods. Vieta arti nuo 
mūsų kolonijos ir lengvai ga
lima nuvažiuoti Westem avė. 
gaivėkariais (Ima tik dešimts 
minutų). Ši vieta randasi prie 
87 ir Westem avė., žinoma 
kaip Beverly Hills.

Mūsų klubas turi stiprų 
basebolo tymų, kurį sudaro 
sūnūs klubo narių.

Ši 13 Vardo Lietuvių De
mokratų komanda susirems 
su stipria teisėjo Jono Zūrio 
Ali Stars komanda, kuri yra 
laimėjus pirmų vietų Chica-
gos Lietuvių Basebolo Lygoj 
pirmo roundo žaidime. Rei
kia pažymėti, kad iki šiol mū
sų tymas yra sykį laimėjęs 
irsykį pralaimėjęs šių metij 
žaidimuose, todėl šis žaidi
mas parodys, kuris tymas y- 
ra geresnis.

Visiems klflbo nariams yra 
pasiųsti dykai bilietai. Įžan
gos j šį parengitnų nebus. Ga
lite atsivesti kuodaugiausia ir 
savo draugų. Lietuvis

Šis Modem išdirbystės, naujausios mados . j. 
Parior Setas, $85.00 vertės, parsiduoda už $4.||.50

Šimtai kitų gražių Parior Setų galima
pasirinkt už numažintas kainas nuo 00-50

Lengvais išmokėjimais
iki $1 1.00

Namų Savininkai, 
Tėmykite

Šimtai tūkstančių žmonių 
gavo dideles taksų bilas ir 
nežino kų su jomis daryt. Štai, 
pora patarimų:

Jei jaučiate, kad jūsų tak
sų bila perdidelė, kuogrei- 
čiausiai protestuokite ^oard 
of Ajpeals. Protestams ski
riamas tiktai šis mėnuo.

Kurie neprotestuos Board 
of Appeals, negalės eiti į au
kštesnį teismų.

Marąuette Parke susitvėrė 
Home Owners Association. Ji 
patarnauja visiems taksų mo
kėtojams.

Kreipkitės prie pirm. J. Mi 
ckeliūno, 6647 So. Artesian 
avė. Jisai nurodys kaip, kur 
ir kame dalykas.
- Pagal įstatymus, kiekvienas 
taksų mokėtojas turi gauti 
numušimų taksų kadangi kaip 
mes vadiname ‘rates’ ($9.52), 
yra prieš įstatymus.

Visiems žinoma, kad tik 
orgai-izuota grupė gali atsie
kti tikslų. Šios organizacijos 
nekontroliuoja ir nekontro
liuos politikieriai. Prie jo? 
gali priklausyti tik tie, kurie 
turi nejudinamų turtų.

Didelės korporacijos ir di
deli namai visados pajėgia 
apsiginti nuo didelių taksų, o 
maži taksų mokėtojai visada 
turi nukentėti.

Vyrai, griebkimės darbo! 
Proga beldžia į duris. Kreip
kitės į mūsų organizacijų, o 
ne prie tų, kurie visados šū
vy lioja. J. A M.

antrų ir trečių vietas dviejo
se dalyse pirmo “roundo”.

Kadangi kiekvienas tymas 
turi apie 18-ka žaidėjų, tai 
viso sudaro netoli 200 soft- 
bolininkų. Tai ar nebus tik 
viena didžiausių lygų visoje 
Amerikoje.

Lygų suorganizavo komite
tas iš Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois. Ši or
ganizacija pereitais metais 
daug prisidėjo prie palaiky
mo sporto lietuvių tarpe. Į 
komisijų įeina Jonas Juozai
tis, Al. O. Kumskis, J. Na
mon ir adv. R. A. Vasalle.

Pirmojo roundo stovis: 
Bracket No .1 WonLost

Judge Zuris Ali Star 7 2 
Chickies Recreation 7 2 
St. Peter & Pauls A.C 5 4 
13th ward Democrats 5 4 
Tappa Mu Kegg Frat 1 8 
>3righton K of L 0 5

Bracket No. 2 WonLost 
St. George C. Y. O 8 1 
Marąuette K of L 6 3 
Mackiewich Bankers 6 3 
Holy Croes A. C. 4 5 
L. Y. S. 0 9
lltb Wūrd Democrats 0 5

Kur kas sunkiau padaryti 
tas, kas buvo atidėta.

Piliečiai patyrę laikui bė
gant savo menkumų, viešame 
darbe, privalo nedelsti burtis 
į draugijas atsiekimui pagei
daujamo tikslo.

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su-

JOKM, YOUR 
HAIRIS A 

FRIGHT/HERE, 
USEMF FOM-OLf

kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai rėmia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

Full-flavored

U
«

■perfect 
for cookingl

• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneas that makes 
it perfect for eandtviches. And for 
cooked dishes you cao depend on 
thia American Cheeee to mėlt 
perfecdy.

o • j v $35.00 vertės aržuolo me- *35.00 vertes, 3-« dahų, dH 5 daU BR&
šior gražios, moderniškos AKFAST ^PTAT V«ir» «nt mados LOVOS — pilnas į- ? v • ’ k ?• *
rengimas: Lova, Spnngsai r*.
ir Springsinis Matrosas už kaina* tllc už

*22 .75 j $19-05
Lengvai^ Išmokėjimais <

Didelė nuolaida už senus baldus į mainus > ant naujų

-ūreČ <3>

Sugrįžo iš Ligoninės

T0WN OF LAKE. — Pla
čiai žinomas biznierius Povi 
la8 Norkus, adr. 1706 W. 47tb 
bt. buvo pasidavęs operacijai, 
krrių padarė Šv. Kryžiaus li
goninėj d-ras Strikolis. Po sė
kmingos operacijos ligonis 
eina geryn ir šiomis dienomis 
jau grįžo į namus.

Nuoširdžiai dėkoja d-rui 
Strikoliui, Šv. Kazimiero se
serims, draugams ir pažįsta
miems už aplankymų.

Linkūne Povilui Norkui 
kuo* greičiausia pasveikti.

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas1 

Tel. VICtor 4226 Chicago, Illinois

Pasiklaasykit mfisą gražaus LšetaviMto Prayramo rytoj, nedėlioj, 
toj, nedėlioj, 11 vaL ryto iš stoties W0ES, 1360 kil.

Be reikalo nori būti meis
tru, nebuvęs gizeliu.

Pratinginiauk šiandien, — 
rytoj ir užporyt padarysi tų 
P44- ; i , i

: YaigTu Gaminimas: 
ir Namu Pri

žiūrėjimas

Whm. motbnn, iiw«ri dfi*yrv . 
«*ced to point tho woy lo hair 
heohh (o their men folkl Foe wome« 
know tbo» a heolthy head produc«

kairi And thaf, 
wom*n •verywhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oė 
•hampoo which fiat nouridiet the 
tcolp. Ihen take, the dūli, parched

bn"°‘ * b°Ck
h^hh. Fom-ol i. «, economical, a
Bm1* 0Oei a lon° way. A»k your 
druggiit for the regulor 50c 
Or. write for a oenerou, trioJ

fom-ol

SPORTAS

Chicagos Lietuvių 
Softball Lyga

Pereitų pirmadienį prasidė
jo softball turnyras čempijo- 
nato vardui tarpe Chicago 
lietuvių softball mėgėjų.

Pirmam žaidihoe dalyvavo 
dvylika komandų, o dabar li
ko tik šešios stipresnės ko
mandos, kurios išlaikė pirmų,

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į-j 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi-Į 
mui; įvairių konservų iri 
preservų darymai, paukš

tienos kepimui ar virimui, j 
[daržovių ir vaisių užlaiky- 
imai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimui 

1 šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per pai- j 

Į tą arba raštinėje:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU
ri-io

RAiTIHtJE 

$1.00

J. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 
CHICAGO J

Sekmad., rugpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolijoje; 3 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 5 vai. Visų Šven
tųjų bažn.; 7:30 vai. Nekalto Prasidėjimo, Brighton Parke.

Pirmad., rugpj. 16 d., Moterų Sųjungos seime ir Gimimo 
P. Šv. parapijoje. Vakare Aušros Vartų parap. bažn., 7:30. 
Po pamaldų bažnyčioje, Chicagos Vyčių apskritis rengia J. E. 
Vyskupui priėmimų Aušros Vartų parapijos svetainėje.

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. 
bažn.; 8:30 Moterų Sųjungos seimo bankiete.

Trečiad., rugpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtad., rugpj. 19 d., Šv. Pranciškaus parap., Indiana 
Barbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

Kaip Jaučiate?
»l Vakar*—“Iftvalyklt Vidurius”—Jauskite 

Geriau Rytąjį
h.. ... ““ovargj. Duokite Oarfleld Ar- 
i118vBl*t‘ neeumaltue likučius. Veikla 

f, “ malonia.. Gerkite kaip papras
ta arbata. lOo — Mo.

•* > -a.

U’V/Vhii, 0 y«l»«>rcen.t.oo»ioadicid indiaertion. 
GA*RELnnI r2? ka* <«eoe l».lde." W»ITE, iEIDTIACGŽ OeatE. NOOKLyN.-N. Y.

OlFTeOPLE find
way to keep breath 
- wholesome

Lstenne, safe antiseptic and 
deodorant

,#rin»ntatl^4t-0L,tom*ch dl«turbaneee. fcod 
People freouWe,rinK °t I»l»« teeth, old

»ond« IthrT.h,V8 ^lito,i* breath). 
Būt „ „ cotunder them a nui»ance.

«* l£u^nwaih,Ųound th,t th^5<ul»r 
mouth odom d often overcome offeneive 

aurfaeeaT* mouth. teeth, or dental plata

*orka quichl»n^t.e^t'C an^ *T°'ck deodorant 
«““> ■’trfacea iriu ^0*®" “oo’h. teeth, and 
faction, a ,ern“ntation and putra
cou»fracU^įOL“U“. °f odora- *nd thp"
Bae how niuch *.V7y two or three d*y*
mouth. How *t .^,22 wf °‘«aome lt leavea yout 
Pbamae^’c ‘ a7^n’ ,your Lreath. Lambert

—vo., st. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 

wi«i LISTEMNE

V - B®®03.
« K

K*.

Tatogna

Intomacųų v-’**“'

Ckmne.il
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iš visuomeninio judėjimo ir 
iš Progios krautuvės preky
bos. Proyrtw> krautuvėje da
bar yra <:roga nusipirkti vi
sokių nar.tnis reikmenų di 
dėlių p m t, k* 8utaupymu.

Valanda darbo per dienų, 
per 10 metų padarys iš nemo
kyto žmogaus mokytų.

t

t UFE’S BrWAYS

Ieško lavonų. Siautęs lietus sugriovė šiuos namus Staten lsland, New Yorke. Juose gy
veno šešios šeimynos. Namams sugriuvus žuvo virš 20 žmonių. Be namiškių nelaimės 'metu 

uvo ir svečių, lr tie žuvo. Spėjama, kad namai sugriuvo vandeniui paplovus jų pamatus.
\ ■ 'i

centras. Piknike bus įvairių 
dovanų. Kiekvienas galės iš
mėginti savo laimę. Visas pi
kniko pelnas eis Statybos Fo
ndan.

Visj prašomi į talkų.
Elziutė

MARIJONŲ RĖMĖJAI RENGIASI 
Į LABDARIŲ ŪKĮ

Vist/ Kolonijų Darbuotojai Platina Tam 
Tikslui Tikietus ir Užkviečia Svečius

Praėjus dideliems vasaros 
karščiams ir kiek pasilsėjus, 
Tėvų Marijonų Rėmėjų drau
gija ir vėl pradeda savo dar
bų. Štai, rugpiūčio 22 dienų 
į Labdarių ūkį rengia gražų 
išvažiavimų. Išvažiavimo tik 
slas yra kilnus ir vertas Chi- 
cagos lietuvių paramos. Kaip 
žinote pas Tėvus Marijonus 
randasi neseniai iš Lietuvos 
atvykę Nekalto Prasid. P. šv. 
Vargdienių Seselės, kurioms, 
kaipo naujakurėms irgi reika 
linga skubi pagalba. Taigi, ir 
šiuo reikalu rengiamas ir šis 
išvažiavimas, kuris, tikimės, 
bus sėkmingas. Kad daugiau 
naudos padaryti, tam tikslui 
kolonijose yra platinami ti- 
kietėLiai po 10c, kurių įsigiję 
galėsite gauti vienų dovanų. 
Kaip girdėt iš kolonijų vei
kėjų, tikietėliai smarkiai pla
tinami ir žmonės uklausti, ne 
atsisako jų įsigyti. Malonus 
reiškinys, kad chicagiečiai 
supranta ir įvertina gražų 
darbų.

Tikietų randasi šiose kolo
nijose:

Town of Lake — pas Oge- 
ntus ir Gedvilus.

West Side — pas J. Kul» 
bienę ir M. Druktenienę.

Marąuette Park — pas B.
Nenartonj.

Bi idgeport — pas U. Gu
dienę ir R. Mazeliauskienę.

Dievo Apvaizdos parap. - 
pas O. Ivanauskienę.

Cicero — pas Sof. Ališaus
kienę ir J. Motekaitį.

North Side — pas pirm. A. 
Bacevičių

Brighton Park — pas M. 
Navickienę ir A. Žolynienę.

Melrose Park — pas Ąnt, 
Svilpauskienę.

Visų šių išvardintų kolon’- 
jų tikietų platintojų, nuošir
džiai prašau, pasirūpinti, kad

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

IŠ WCFL

Primintina, kad ryt vaka 
,re visi p^i^lausytuiiiėt radic 
programos iš stoties WCFL, 
970 kil. nuo 7:30 iki 8 vai. 
(CĮii-'iagos laiku). Išgirsite 
gražių dainų ir muzikos. Da-

jie būtų kuoveikiausiai pla- lyvaus žymi dainininkė Elena 
lipami, nes išvažiavimas jau Rakauskienė; kuri gražiai in
netoli, beliko tik savaitė lai
ko, prašau kiek galima p«-

terpreluoja mūsų liaudies dai
nas. Didelė Budriko radio or-

dfruetl, o jei kam "pritrūko, kestra" išpildys“kėletų naujų,
piašau kreiptis į centrų, 2334 
Ko. Oakley avė., arba pašau
kite Canal 7790.

Taipgi iš kalno skelbiu, kad 
ateinantį trečiadienį, rugpiū- 
čio 18 d. įvyks Marijonų Rė 
nujų Chicagos apskrities su
sirinkimas Aušros Vartų pa
rap. mokyklos kambary, 7:30 
vai. vakare. Prašau visų ko
lonijų atstovų skaitlingai da
lyvauti ir galutinai pasitarti 
šio išvažiavimo reikalu.

Jonukus

Piknikas!

Rengiamas Marąuette Par- 
k?, prie 71 ir California avė., 
rugpiūčio 15 d. Piknikui ren
gia Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų

gražių muzikalių kūi^nių 
Taipgi bus ir pranešimų apie 
ateinančios savaitės bargenus 
naujoj, moderniškoj Budriko 
rakandų krautuvėj — Budrik 
Furniture Mart, 3409-3417 S. 
Halsted st. T. K.

į’rimintina radio klausyto 
jains, kad ryt, 11 valandą 
prieš piet bus reguliarė ne- 
dė,dienio radio programa, ku
rias leidžia savo pastangom 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted st. Šio
se progiamose nevartojama 
rekordai - plokštelės, bet vi 
suoniet dalyvauja dainininkei 
ir muzikai. Ir ryt bus patie 
kta daug gražių dainų ir mu
zikos. Be to, bus gerų žinių

DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS
LABOR DAY

RUGSĖJO SEPTEMBER 6 0., 1937
VYTA UTO PARKE

115-tos gat. tarp Pulaski Rd. ir Gcero Avės.

i

A. * A
LAURINA2 BANIONIS

Mirč rugpiūčio 12 d., 1827
m. sulaukęs pusę amžiaus.

kilo U Marijam poliu ap
skričio, Prienų parap., Pren- 
lauklų kaimo.

Amerikoj Uųyveno 24 metus.
Palike dideliame nuliūdime 

moterį Kazimierų, po tėvais 
Masellauskalte, dukterį Eleną, 
sūsų Vazlovų. du brolius: My
kolų lr Povilų Banlonlus lr jų 
kelmynas, tris seaerls: Onų Po- 
cevtčlene. Kotrina Balkunlenę, 
ir Slokevlčtenę lr Jų kelmynas, 
vienų pusbrolį lr gimines.

Kūnas pašarvotas 822 Wesi 
34th Place.

Laidotuvks įvyks pirmadienį, 
rugpiūčio 1( d. U namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į kv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus, Brolis, Seserys, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. TARds 1138.

A. JQL A 
KASTANCIJA VIŲKŲTE

Mirė rugp. 11 d., 1837 m., 
5:00 vai. v.ik., sulaukus K8 
įlietų amžiaus.

Kilo Iš Biržų uptikr., Vab I- 
uikų parup.. I giliauk s kaliną.

Amerikoj Išgyveni 14 metų.
Paliko dideliame nul ūd me 

seserį Onų Ir švogerį Jitoza-ių 
Ūešelkus, pus esc rę M g Ja e ų 
Kavalliiuitę Ir Onų IiurUenę, 
švogerį J'ot ų Hirlsų. du pus
brolius: Mikų lr Jurgį Kawx- 
Hniis. Onų Au"a'tę lr g'in'nau. 
Lietuvoje E žbietų K.ieh nskie- 
nę. bro.į Antanų Vieku ir d ug 
kitų giminių. Priklausė prie: 
Tretininkų, Apaštalystės Mat
ikis, šv. Onos, Ujvojo' Ko a - 
ėtaus, Akademijos RėntJų lr 
Sv. Antano d a -gy čįų.

Kūnas paš rvrt s 8. M. 8ku- 
Jo koplyčioj. 718 W. 18th 8t.

Laidotuvės įvyks pirm dieni, 
rugpiūčio 18 d. Iš koplyčios 
2:20 vai. ryto bus atlydėta į 
JJIevo Apvaizdos parap. bažny
čių. kurklį įvyks godai' Ingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus uu ydėta. į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlvus 
gimines draugus-ges lr pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Brolis,
Pusbroliai. Pusseserės, švoge- 
riai. Giminės ir Draugai.

Laidotuvių direktorius 8. M. 
Skudas. Telef. MONroe 8377.

Urba FIower Shoppej 
4180 Archer Avenue

Į Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Laidotuvėms — 

Papuošimams.
Phone LAFAYETTE 5800

Petitu,______ / Hz T LlTTiL NANCy BkohH .
Ar Hmt • srbjoL - - Jut

Gero žmogaus širdyje greit Pasisekimas yra prakaitui 
rūstybė miršta, tikrai trum- to darbo ir ištvermės kūdikis, 
pas protas ilgai jos neužmir- Kas tave neliečia, apde tai 
šta. ' perdaug nesidomauk.

Gyvenimas esti pilnas gerų 
progų, tik ne visi moka jas 
sunaudoti, kada jos ji aplanko.

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUMI-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykit* mūsą Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. stoties (1420 K.) — Praneėėjas 

P. 4ALTIMIERAS

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DHUBKTOftlAJ
KELNER — PRUZIN 

Geriausis* patarnavimu — Moteris patarnauja
Pkon* ttOOO 6S0 W. l*th

-f

Ava

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, qęERQS .LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIII AMPC patarnavimasf|

AMDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572J. bulemaus

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th CL, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377S. tt. Skilias

1.1. Zolp
Juozapas Eudeikis
P. I. Ridkas

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 3203-5566

- IR 4704 So. Weetern Ai 

TfiVAS Tel. VIRginia 0683

3364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachamcz ir Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai flv. Kazimiero kapinių vartų.

raĮ



Šeštadienis, rugp. 14 3., T93TF

^7;.^ u i\;r, n .*» •;

AUŠROS VARTŲ PAR. VVEST SIDE PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIOCIO-Allfi. 15,1937

Vytauto Parke 115 st. ta rp Pulaski Rd. - Cicero a v* KLEBONAS IR KOMITETAS

Vaišės, šokiai prie geros muzikos, skanūs valgiai, gardūs gėrimai. Kvie
čiami visi Chicagos lietuviai, ypač buvusieji Westsidiečiai.

VISAIS KELIAIS Į CHICAGĄ

Šimtas Žymiausių Am. Liet. Katalikių Moterų 
Veikėjų Šiandie ir Ryt Suvažuoja į Chicagą

Pirmadienį Prasideda 
Seimas

Šiandie ir rytoj į Chicago 
suvažiuoja Moterų Sųjungu* 
delegatės į savo organizacijos 
dvimetinį seimų, kuris prasi
dės pirmad., rugp. 16 d., J) 
vai. ryto iškilmingomis pa
maldomis Gimimo P. S. par. 
bažnyčioje, Marąuette Parke

Pasiruošus priimti

Seimo Rengiino Komisija 
pasiruošus priimti visas dele
gates, kurių daug atvažiuoja 
iš Rytinių valstybių, New Yo
rk, Pennsylvania, Ohio, Mi
chigan ir kitų. Atstovių suti
kimo ir priėmimo (šiandie ir 
sekmadienį) headąuarters bus 
Seimo Rengimo Komisijos bu 
te, 6747 So. Artesian avė. Jš 
čia atstovės bus išvedžiotos 
į paskirtas vietas, į netoli
mus viešbučius.

Sekmadienio vakare Gimi 
mo P. S. parap. salėj susipa- 
žiniiuo vakaras. Bus buneo 
ir kortomis lošimas, pasivai-

lini vadovaus Sakalienė, Šat
kienė ir Nevulytė. Visos Chi
cagos injungietės, svečiai ir 
viešnios kviečiami dalyvauti. 
Įžanga 25c.

J. E. Vysk. M. Reinys 
rakys pamokslų

Pirmadienį seimas prasidės 
iškilmingomis šv. Mišiomis 
Gimimo P. š. bažnyčioje 9 vai. 
ryto. Mišias šv. su asista lai
kys centio d v. vadas kun. A. 
Liukus. Pamokslų, sakys J. E. 
vysk. M Reinys. Per Mišias 
giedos parap. choro nariai (ku 
rie nediiba) ir sųjungietė so
listė M Janušauskienė. Visos 
Chicagos sųjungietės kviečia
mos dalyvauti pamaldose ir

100 dovanų “DRAUGO” 
p'knlkas rugsėjo 6 d.— 

Labor Day, Vytauto Parke.

paširdžių, nes praeitis rodo, 
kad ARD piknikai buvo sėk
mingi.

Suvažiavusios delegatės į 
Mot. Sųj. seimų, be abejonės, 
irgi atsilankys į piknikų, pa
sidžiaugs ir parems. Pelnas 
skiriamas Statybos Fondui.

S. J.

CLASSIFIED
!>RFST)rO.IAMAS KAMBARYS

Rendoa S kambarių pirmas fletaa. 
Namas randasi po adresu 2260 W. 
24th Street.

DID4JAISIAS BARGENAS

Priverkta* parduoti 2 aukštų namų, 
8 ir 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa>duo8tu už $1000 mažiau negru 
vertas. Savininkas visada namie. 
Atsiftn ūkite 8604 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI NA

Pardavimui pigiai 6 kambarių bun- 
galow, Hot Water Heat, 1 car ga- 
radžlus lotas 85 x 126. Belkale at
sigaukit adresu 6537 So. Artesian 
Avė., Tel, PROspeet 2267,

M

Pranešimai

M. S. 18-jo Seimo Rengimo Komisija. Iš kairės į dešinę sėdi: M. šriupšienė, A. Šatkie
nė, kom. vice pirm., Dr. S. Šlakienė, kom. pirmininkė, S. Sakalienė, kom. sekr., J. Čepulie
nė. Stovi: O. Nevulytė, A. Žagūnienė, T. Petkienė, E. Strazdienė, A. Rugienė, S. Bartkaitė. 
Šiame atvaizde nėra Kotrinos Sriubienės, komisijos iždininkės, Moterų Sų-gos Chicago 
apskr. pirm. ir žymios veikėjos. Ji tuo metu. buvo pasidavus sunkioms operacijoms. Dabar

pasbnelsti, paprašyti Aukš- jau baigia sveikti.
=5s===?r=a=ę==

tęsis-keturias dienas.
Seiimuės pramogos eis šia 

tvarka:
Pirmadienį, rugpiūčio 16 d. 

9 vai. ryto iškilmingos pama 
Idos Gim. Šv. Pan. parap. ba- 

šinimas ir užkandis. Vakarė- žnyčioj. Pamaldose dalyvauja

Ginusiojo seimui ir savo or
ganizacijai palaimos. Seimas J* Ekscelencija vyskupas M

NORTH SIDE. — Šv. Ro- 
žancavos draugija laikytame 
susirinkime nutarė in corpo 
re eiti prie šv. Komunijos se
kmadienį, 15 d. rugpiūčio. Vi 
sos narės malonėkit sueiti ne 
vėliau 15 min. iki aštuonių 
su draugijos ženklais.

Nut. Raštininkė

PARDAVIMUI NAMAS

917-19 West S3rd Street. < ,r 
51 x 145, 2 aukštų namas stelė, 
šildomai. name yra 2 krautuvi
viena* vl ?nuollka kambarių fletus. 
1936 taksai tiktai $234.10 Parsiduo
da už $8uOO. Reikale matykit Mr. 
Wallls. Northern Trust Co.. 50 8o. 
LaSalle St.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G309. 

PARDAVIMUI NAMAS

AUGUSI FURNITURE SALE
PER DVI SAVAITES BUDRIKO RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ SUMAŽINO KAINAS
ANT RAKANDŲ

Gražūs Dining Room Setai po $38 .50 ir aukščiau

3 Šmotų Bed Room Setai po .........................  $^g.5O

2 Šmotų Parlor Setai vertės $95.00 po.......... Q.5O

Gražios kėdės aptrauktos, minkštos po ..............  $2 65

Porcelain balti staleliai po ................................. $6*^

Baltos kėdės po ..................................................... 69C

Oil JBuraers padaryti parduoti už $75.00 po .. 30-00

Naujos mados gesiniai pečiai po .................. $29

Gražūs angliniai pečiai po ........ ........................»19 .50

Suverčiamos lovos po .......................................... *8
Jos. F. Budrik, Ine

3409-11 So. Halsted St.
Tel. BOUIevard 7010

Budriko Programai: WCFL — 970 Kil., nedėliomls nuo 7:80 iki 
8:00 vai., vakare leldžlatnas gražu* programa*.
WAAF — 920 Kil.. Panedėllai* Ir Pėtnyčlomls kaip 8:00 vai. vallare. 
WHFC — 1420 Kil., Kevargal* kaip 1:00 vai., vakare.

Sveikinu Moterų S-gos
18-jį Seimą

■ ■"■!• ■
Seimo Rengimo Komisijom 

vardu, sveikinu visas seimo 
atstoves ir viešnias.

Cbicagu yra Sųjungos lop
šy s. Chicagoje ji susitvėrė, 
Chicagoje buvo pirmas sei
mas.

Dabar jau turime garbės 
sveikuti atstoves 18-jo sei
mo, kuris tęsis nuo rugpjū
čio 16 iki 19 dienos, Gimimo 
Šv. P parapijos svetainėje, 
prie 6S ir Washtenaw avė.

Kilni, naudinga ši Ahi. lie 
tuv.ų katalikių moterų orga
nizacija išsišakojo po visas 
lietuivų apgyventas vai. 'Ji 
šelpia savo nares ligoje. Na
ru mirus, palikimo paveldė 
tojams išmoka pomirtinę. Or
ganizacija taip šviečia, sųmo- 
nina nares per leidžiamų lai 
krašlj “Moterų Dirvų”. Vi
sos šeiminės pramogos bus 
toj pačioj kolonijoj, Gimimo 
P. š. parap. salėj, o bankietas 

Nuoširdžiai kviečiu ne tik Sv. Kazimiero Seserų audito

Reinys. Kviečiame Chicagos 
katalikus ir visų kuopų sų 
jvngietes skaitlingai dalyvau 
ti šeiminėse pamaldose.

Tų pačių dienų vakare, tbs 
pačios parap. salėj koncertas 
'r šokiai. Koncerte dalyvau
ja Marijona Janušauskienė, 
Ona Biežienė, (dr. Biežio žmo 
na), Kastas Sabonis, Leoka
dija Sabonienė ir jų dukrelė 
Silvija McElroy. Šokiams 
gi ieš Metricks orkestrą. Įža 

' nga 50c.

Antradienį, rugp. 17 d., va
kare šeiminis bankietas atsto 
vėms pagerbti ŠVr Kazimiero 
3eserų vienuolyno auditorijoj. 
Dalyvauja aukštieji svečiai: 
vyskupas M. Reinys, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis sn 
žmona, Chicagos lietuvių dva- 
riškija, profesijonalai, biznie
riai, visuomenės veikėjai. Ba 
nkietui įžanga tik $1.00. Par 
bar kietų gerb. seserų pastan
gom akademikės išpildys pro

Ir Viešnių Turėsim 
Savo Piknike

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų ce
ntro draugija pilnai prisiruo- 
šusi prie pikniko, rugp. 15 
d., Marąuette park.

Piknikas bus įvairus. Sky
riai turės visokių įdomybių.
Skyrių rėmėjoms sekasi su jį
aukomis, kiekvienas aukoja, k CHKYbLfcK

(Bilietai po 10c išdalinti po ANT OGDEN AVĖ. 
visas kolonijas. Visi perka,

Asthma Cause
Foughl in 3 Minules

By dlssolvlng nnd removlng mucus or

Mo įmokė*, no dopee, no lniectloro. Ab- 
solutely taetelees. Starte work ln S minutes. 
Sleep soundly tonlght. Soon feel w*U. Teari 
youncer. stronger, and eat anytbln*. Ouar- 
anteed ojomplelely satlafactory or money 
baek. If your drufglst U out aak hlm to 
order Mendaoo for you. Don't suffer r* 
day. Tbe suarnntee proteets you.

f anotiur

nes nori būti laimėtojais vie
nos iš 15 dovanų.

Tikimasi, skaitlingai atsVa- 
nkys seselių prieteliai bei ge-

Ant svieto neteisybė 
toj važinėja, o tiesa 
vaikštinėja.

karie-
pėsčia

Personai
Asmenų IcAko

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI j

VARTOTI KARAI!

MATYKIT ŠIUOS 
KARUS

PAS

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAU’FORD

grr-ir.ų.

visas Chicagos ir apylinkės 
sųjungietės, bet ir visus lie
tuvius dalyvauti sųjungiečių 
šeiminėse pramogose ir eus;- 
pažinti su organizacijos vei
kėjomis.

S. Sakalienė,
Seimo reng. kom. sekr.

Šį Vakarą Garfield- 
parkiečių piknikas

flarfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašaipinis klu
bas rengia išvažiavimų šešta
dienį, rugpiūčio 14 d., Shady 
Tree Inn (Spaičio darže), 
WiHow Springs, 111. Pradžia 
5 vai. vak. Įžanga dykai. Visi 
j įrašomi atsilankyti. Linksmai 
laikų praleisim ir smagiai pa- 
sišoksim prie geros muzikos.

Komitetas

rijoj. Atstovėtais bus progos 
apžiūrėti Chicagos lietuvių 
katalikių įstaigas: Šv. Kry
žiaus ligoninę, Šv. Kazimiero 
Sesti ų vienuolynų ir akade
mijų, taip pat Dariaus ir Gi
rėno paminklų.

Taigi, seimo atstovės, visos 
prašomos į visus komisijos 
parengimus. Norime visas gra 
žiai sutikti nedėlios vakare, 
prieš seimų, norime priimti 
užkandžiu ir pksilinksminimu, 
norime susipažinti ir prisiren
gti prie didelio darbo: buda 
vojimo dar didesnės vienatį 
nės Amer. liet. katalikių mo
terų organisacljog — Moterų 
Sųjungos.

Dr. Sušauna Siekis,
Seimo Reng. Kom. pirm.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Plymmrth ’85 5-p*«u. 
de lnxe tonr. Sedan. .
Piymouth ’31 R-"*s».

1 de line tonr. Sedan . .
Oldsmoblle ’Sfl A-r>ass. 
de lnxe tour. Sedan , .
Dodce ’SR

| de line tour. Sedan .. 
k Dodgo ’.Tft
” de line tonr. Sedan ..

Chevrolet ’RR 5-oans. 
de line tonr. Sedan . .
Chevrolet ’S4 R-»u»uu. 
de line tonr. Sedan ..
Ford ’sn R-rut*u. 
de line tonr. Sedan 
De Soto ’RR R-r>a«s. 
de Ine tonr. Sedan 
Chr*«1er ’SR R-”***, 
de line tonr. Sedan 
Chrvsler ’SR A'r*$ovr fl-p. 
de Ine tonr. Sedan 
Tereanlare ’AS 
Sedan. pilnai |ren<ta*>
Rndaon ’Sd R-maa. Sedan, 
tonr. pilnai įrengtus
Vanotas Paehard ’S7 fl-mri. R-*»* 
oažierlp de lnxe tr. Sedan . . 833 
Grabam ’RR R-paaa. de lnxe
tourtn* Sedan ...................... 493

PAIESKAU DUKRELĖS JENNIE .5 Nw„b
IR MOTERS ROŽES TENANIENES , I
po tėvai* Banlanlutfia. Pirma gryve- ’i ................
no Danbury, Conn. 1986 m. llepoa 
7 d. paėmė dukrelę Ir nežinau kur 
lr dėlko prasišalino. JI yra 36 me
tų amžiau* 5 pėdų, sveria 165 sva
rus, mėlynų aklų, apvalaus veido, 
pusiau tamsių plaukų. Gražiai at
rodo. Dukrelė 5 metų Ir 4 mėn.
Mėlynų aklų, plaukučiai pusiau tam
sūs, gražiai atrodo.

• metai kai atvažiavo lš Lietuvoa 
Paeina Iš Alytaus apakr., Llskevos 
valsčiau*. Sarkejedų kaimo. Aš Ta
ve, Rote, neprlverčiu gyventi su y
manim, ale aš negailu užmiršti mer- J f TY f •
galtės. Brangi mano dukrele, neul- “ " s
mirštu Tavęs pakol gyva* būsiu.
"Draugo" skaitytojai. Jeigu kas žino
te. kur Jo* gyvena, prašau pranešti.
Už teisingą pranešimą duosiu $36.00 
atlyginimo.

MIKE TENANI8
P. O. Box 1006. Danbury, Conn.

Jūsų karas kain Įmokėti- 
mes. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Dio 
nų Važinėjimo Išbandymas 

|ss kiti bargenai taip 
ŽEMAI J MOK ANT, KAIP $5

Chrysler Dyleris
, T,mnj

FINANCE CO. 

3910 Osfden Avenue

Geri bnrcenal Marąuette Parke:
1. d n lietai po šešis kambarius. 

2. du fletai po kenktus kambarius, 
Irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios ir
parkes.

Kada matysite lai sakysite, kad 
tikri bargenai. Atsišaukite J Peter 
M. Krauczunas, 5952 So. Richmond 
St., subitoj po piet arba nedėlioję 
visą dieną, kitomis dienomis po 4:00 
vai. vakare._________________________

RENDON FLETAS

Brighton parke, 4436 So. Fairfield 
Avė., 4 kambariai pilnai {rengti 
(furniahed), turi visus patogumus, 
t.y. radija, karpetas, t.t., tinka jau
nai porai arba pavieniams. Telefo- 
nuokit SEEIey__ 7882._______________

DAKTARO OFISAS R-WDON
Viršui seniai {steigtos aptiekos, spe
cialė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 

Reikale atstšauklt { Ap- 
Htt

pradedant, 
tieką. 2258 W Ith Street.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dėl kotų Ir 
l furs, aukščiausia alga ir commlsija. 
' Atsišauklt dabar. Maurlce Cloak Co.,
1 4726 So. Ashland Avė., tel. YARds
2934.

KATRA — DOVANA

Namas budavotas 1922 m. Kainavo
$-75,000, šiandien parsiduoda už
$30,000. 5 krautuvės, viršui daktarų
Ir advokatų ofisai.

Rendos $350.00 J mėneaĮ. Namas
randasi Brldgeporto lietuvių širdyje.
Turi būti parduotas Į 15 dienų. Kas 
pirmas tam laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi $265-67 So. Hals- 

, ted St. Reikale matykit: M. Plata- 
| kl* 3225 So. Union Avė., antros lu- 
| bos.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, peraukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnildor, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
OONTRAOTOR 

2223 West 23rd Plac
lAtlieks visokios medžio darbn^ 
Įdidelius ir mažn8, už prieinamą 
įkainą. Apkala namas iingeliaia 
Į Dedame stogas.

Turi 36 motus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

Z'

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Th. only way year body ona elona ent 
and polai tSrs š ,_ _______

noy tūbos or flltora, būt bavare of ehoap, 
flraatlo, Irrltatlas Sraga. It funetional 
Kldnay or Bladdor dlaordora mako you 
auffor from Oottlng U* Nlsbta, Norvoua

laide __ _______________ „ ____ ysar
lood 1* thru 9 mtlllon tiny, dellcnt* fcid-

poleonoue *..t.a from

8
o»). Worka faot, rato and aura. ln 48 

houra lt muot brln* nta vltellty. and Is 
(uarnataed to 1/ you pp m ono wook ar 
monoy berk on rotom of tmpty nąokasa. 
Cvetes ooeto only le a day at <fru«»l»te 
and tha gnarantaa protaoU you.
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